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গম ুনিন/ জমেণ বা । 

নিংশার্রন্ধ তৎ ॥ 

কলিকাতা; 

৭৫ নং কর্ণওয়ালীস ্রীট বাঙ্গাল! যন্ত্রে 

ব্রীহরিচরণ আচাধ্য দ্বারা মুদ্রিত । 

১৮৮৩ । 





নহিগার্ণবোপম। দীনজন ্রতিশালিকা গা 

-্্ীপ্ীমতী মহারাণী শরহস্্্থী দেবী, 

স হী, সৌর ঃ রি 

ঈননি 1 

_ আপাঁন, রদণী কুলের শিরোনট সাঁডান স্নহা; 

কুলবালাগণকে পতিব্রতাধন্মে সুশিক্ষিতা টির্বার জন্যই" 

নরলোকে শরৎনুন্দরী দ্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা! 

বলিলে বোধ 'হয় তাতুযক্তি হয় না। আপনার মতীত্ব রূপ 

শ্বেত পদ্মের নৌরভে জগণ স্ুবাসিত ; আপনার, পতি ব্রতা- 
ধর্দমপালন জনিত নির্মল যশশ্চক্দ্রের বিমল কিরণ, কলক্কাণ 

শশীর কিরণ মালাকে মমল করিয়। ভুলিয়াছে। ঈশ্বরের নিকট 

প্রার্থনা করি, আপনার চরিত্র নারীকুলের আদর্শ স্বরূপ, 

হউক! মাতঃ ! আমি আপনার হ্থুচারু চরিত্রে পরম জ্রীত 

হুইঘ়া, সামান্য বলন ভূষণে অলঙ্কৃত আমার মরোজবাসিনীকে 
ফাপনার সঙ্গিনী করিয়া দিলাম। যদিও নরোজ, রা 

দোষে, বনহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে শরীর সাজাইতে বঞ্চিত; তথাচ 

বলিতে পারি, মরোজের পবিত্র স্বভাবে আপনি প্নীতি লাভে; 

সমর্থ হইলেন | এই গ্রহণ করুন আমার আদরিণী সরোজ+. 

বামিনীকে মাপনার কমল-করে সমর্পণ করিয়। স্থির হই. 

বিস্তরেধাল২। | 

নী টি ৰ ভি 
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চি ্ রা রা রর | সি ্ 
্ি বগি রি 

এই বর্তমান দিযে অসংখা কৃতবিদয &০৩ পটকা নেক, কুবি 

কুক্বি নহাশয়দিগের সমক্ষে কি জন্য যে সরোজবানিনাকে বাহির করি- 

লাম তাহা আমি জানি না। ইহ। দ্বার জনসমাজের কিয়ৎ পরিমাণেও 

উপকার সাধিত হইবে কিনা, তাহাও আমি পানি না| সরে!জবাসিনী 

অপেক্ষা কতশত গুণে উৎকৃষ্ট এবং বসন ভূবণে হ্ুশোভিত কঙখত, 

কামিনী এই ভারতে পাঠক মহাশয়গণের গৃছেগুছে নিরস্তর পরিভ্রমণ 

করিতেছেন) ইহা দেখিয়াও যে সরে]জকে বাহির করিল।ম, সেইটিই. 

আমার মহদোষ) আর একচিস্তার বিষয় এই, পাছে পাঠক মহাশয়- 

গণের বনুমুলা সময়, অন্যায় রূপে ব্যয়িত হয়। হৃতন উপশ্যাস, | 

রচনা করিয়া, সকলকে সম্ভথ্ট করত কৰি হইয়] যশো লাভ করির, সে 

অ|শ] আমি স্ব: করি না।তবে যদি সরোজের দ্বার সমাজের 

কোন উপকার মাধিত হয়, তজ্জন্য যে পুণা বা পুরস্কার তাহ! আমা 

বন্ধুবর্ণের থাকিল। আর যাঁদ অপকার ঘটে তবে তাঙ্মিত যে পাপ. রব 

তিরস্কার সে আমার থাকিল ; কারণ, আমি আর্মার বন্ধুবর্গের আগ্রহ 

এবং অন্থুরোধের বশবর্তী হইয়াই যে একার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, 
ইস। অনেক পরিমাণে “জানি না”? কথার শেষ উত্তর বলিলেও বলা যায়। 

পরিশেষে বিনয় বচনে প্রার্থনা এই, প্রমাদ বশতঃ মধ্যে মধো কয়েকটি, 

অপ্ান্ধ রছিয়া শিয়াছে, সুধীগণ নিজ উদারতা গুণে সংশোধন .করিয়। 

পাঠ করিবেন। যদি কখন পুনরস্কীন ঘটে মংশোধন করিয়। দিব, নচেৎ 

আর আমার কোন কষ্টই পাইতে হইবে না নিবেদন ইতি 
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পরিশেষ ইল্ছোবা স্কুলের অট্বতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু 

তুর্ধাচরণ সরকার,ডুইং মাষ্টার বাবু তুলসীদাস গাল,কলিকাত] মডেলের 
প্রথম পতি প্রিয় বান্ধব জীবনকৃষ্ণ চ্ে(পাধ্যায়, ডাক্তার রাধানাথ 
সিংহ, কবিরাজ যোগীন্দ্রচন্্র সেন মল্লিক, বাবু গ্রাণকৃষ দাস এবং 

অন্যান্য বন্ধুগণের প্রতি গ্ান্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ. করিয়] বিদায় 

লইলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আগার লেখনী দ্বারা আঁপনা- 
দিগের নাম নিষ্পরভ না হউক অলমতিবিস্তরেণ। 

১৯ এ চৈত্র, _শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য । 
কলিকাডা। র পাত 

১২৮৯ সাল। গনর্ণমেন্ট বাঙ্গালা পাঠশাল।। 



 সুরোজ-বামিনী।' রি 

নবীন মন্ন্যাদিনী। 

শা ০০১৩২০০সাত 

ষ্ঠ মান ভয়ানক গ্রী্ম, প্রচণ্ড মার্তণড মন্তকোৌপরি আরৌহধ 
করিয়া, আপনার প্রবল পরাত্রম প্রকাশ করিতেছেন | ক্িরণ- 

গালে জগত্-দগ্ধ করিতেছেন। পথে পদ-বিক্ষেপ করে কাহার 

সাধা; বালুকা উত্তপ্ত, এবং কন্করসকল অগ্নিন্কুলিঙ্গের ন্যায় হই 

যাছে। চতুর্দিক ঝা ঝা করিতেছে। পবনদেব, অঙ্গে অনলরাশি 

বর্ষণ করিতেছেন। মায়াবিনী মরীচিকা স্থানে স্থানে আপনার 

মায়াজাল বিস্তার করিতেছে । খাল, বিল, সরোবর সকল শুস্ক- 
গ্রায় হইয়াছে । কোন কোন স্থান একবারেই জলশৃনা) ক্ষার 

শি োীশাাপিশাটিসপা পপ পাপ পপিপসপিস ৯৬৮ 

% «“কনক-নলিনী” এবং ধসারোজ বামিনী” এই ছুই ভগিনীর মধ্যে আপাতিতঃ 
“সরোজবাদিনী"ই পাঠক মহাশয়গশের সন্তোষ সাধন করিবেন। এই ছুই ভগিনীই 
রমণীগরণকে গতিত্রতা ধর্ে স্থুশিক্ষিতা করিতে বিশেষ পারদর্শিনী ; ভরস! করি, ইহা বারা, 
নূর; নারী উভয়েই অমৃত ফল নাতে মমর্থ হইবেন । 

পেশী 

 শ্রীত্রজনাথ ভ্টা চার্যা ) 
গ্রন্থকার, 



ূ ২ | সরোজ-বাদিনী। 

বিরহিত বহুদূর বিস্তুত প্রান্তর সকল ভয়াবহ হুইয় উঠিয়াছে। 
অনারত স্থানে আর প্রাণীমাত্রকেও দেখা যায় না| সকলেই 

প্রবল গ্রীষ্মে বিশেষ কাতর, ঘর্ঘ্মাক্কলেবর ; গৃহ উষ্ণ, বায়ু উষ্ণ, 

নিশ্বাস উষ্ণ, শীতল হইবার উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে শুষ্ক পর্ণের 
মর্ মর্ শব; জীবগণের কাতর ধ্বনি, চাতকের বিনয়-ভিক্ষা, ইহ! 

ভিন্ন অন্য কিছুই শুনাযায় না। অধিক কি চতুর্দিকে নয়ন নিক্ষেপ 
করিলে বোধ হয় যেন লমস্ত পৃথিবীতে অগ্নি লাগিয়াছে। পুত্র" 

গণ ছুঃখে, পৃথিবী-হ্ৃদয় স্থানে স্থানে ভয়ানক বিদীর্ধ হইয়1 গিয়াছে ! 
এ এই ভয়ানক সময়ে জনশূন্য স্মবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যস্থ এক বট- 

বক্ষ-মুলে, সরোঁজবাপসিনী উপবিষ্ট; এমন সময়ে এইম্থানে মন্ষোর 

কথ! দূরে থাকুক্ দেবতারাও আদিতে ভীত হয়েন। এমন স্থানে 

সরোজবাদিনী উপবিষ্টা, একাকিনী ষোড়শী রমণী উপবিষ্ট, বাম- 
করতঙে কপোঁল বিন্যাদ করিয়। উপবিষ্ট। ; মানস-সরসের, কনক" 

কমজ-সদৃশ-বদন খানি-আজি কান; বিশুষ্ক এবং গ্রীবা-রূপ-মৃণ[ল 

হইত আবক্রভাবে অবস্থিত । আকর্ণ-বিশ্রাস্ত চঞ্চল আয়ত- 

নয়ন-আঁজি স্থির। জানি না কি জন্য--সেই "তরল, অযৃতময়, 

)স্াধর্ধাময়, প্রেমময় নয়নদ্বয় হইতে অজভ্্ অশ্রুজল বিগলিত হইয়া, 
“শ্বপুদ্বয়। করতূল এবং বামঙ্গ অভিষিক্ত করিতেছে । ত্রিভুবন-বিজয়ী- 
ক্তিপতির শরাসন-বিনিন্দিত জ্রযুগল এবৎ ললাট ফলক মর্পেক 
মধ্যে এক একবার আকরুঞ্চিত হইতেছে । ঈষৎ প্রশম্ত-লল1ট%: 

কয়ক এবং মুখকান্তিতে যেন চিন্তাদেবী, সুর্তিমতী হইয়া. বিরাজ 

(ককরিতেছেন। স্ছর্যা-কিরণে-বিশুষ্ক আলোছিত অধরোষ্ঠের রক্তিম! 

বতক্ততি না. হইয়া যেন প্রগাঢ় হুইয়াছে। স্মদীর্ঘ অরাল-কেশ- 
দম, বায়ু-ভঙ্গ-জলদাবলীর ন্যায় রীতিবরহিত হুইয়া মুখে, অংসে, 
ও পৃষ্ঠদেশে পতিভ হইয়াছে । এ দারুণ গ্রীষ্মেও সুগঠন, স্ুগোল, । 

| কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মনোহর শোভা, শোভা হীন হুয় নাই। র্ 



নবীন ল্্যাসিনী। | ৩ 

রি ঘন, কঠিন, গীনেশঙ্গত ইচযুগল, আবক্রভাবে একের উপর, 

অন্য সংযুক্ত হুইয়! পরস্পর সত্ঘষত, হইতেছে। বিলানীর কথা 
দুরে থাকুক্ মুনিজন বাঞ্ছিত প্রশস্ত ্ত নিতমবদেশ, আজি অঙ্ক-আসনের 

পরিবর্তে পত্রাসন আশ্রয় করিয়াছে 1 অলোঁকিক রূপরাশি+ সুর্যয- 

কিরণে স্ত্রীহীন হওয়া দূরে থাকুক বরং শ্ত্রীরবান্ধই করিয়াছে । 
সরোজ-বাসিনি! আপনি কি মানবী-সরোজব]সিনী; না-”কমলা" 

দেবী;_ নারায়ণের প্রতি অভিমানিনী হুইয় বৈকুখধাম পরিত্যাগ 
পুর্বক এ বিজন প্রান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ৫ ৃ 

শোভনে ! অতো ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? অর 

বিস্ফ/রণ কেন? আয়তনয়নে জল কেন এজনশুন্য স্থানে এ অব- 

স্থায় একাকিনী কেন 2 আপনি যে মুর্ভিমতী কমলা, দাক্ষাৎ সতীর 

অবতার, আপনার সতীত্ব সেঁরভে যে দশদিক স্ুবাসিত,. আপনি 
যে অনাস্তরাত নববিকশিত শ্বেতপদ্ম; আপনি যে সীমস্তিনীকুল-কনক- 

নলিনী, আপনার এ অবস্থা কেন। এ 

নবীন সন্গাদিনী আজি স্বামিকৃত অপমানে, অপমানিভা ; স্বামী 

সোহাগের অভাবে পাগলিনী, স্বামী পরিত্যক্ত এই বিষাদেই বিরী* 

দিনী, স্বামী বিহীন যৌবনে ফল কি এই চিস্তাতেই চিন্তাকুলা, স্বামি” 

শুন্য ঘছ বনস্থলী এই নিমিত্তই বিবাঁগিনী ; অতো! দীঘ্ষ নিশার 

কিসের 2 স্বামী পারদারিক!--আীলোকের পক্ষে বিশেষ 'কুল” 

কামিনীর পক্ষে ইহা! অসহনীয় ; কুলটার অনুরোধে শ্রী পরিত্যান্ক 

একা অসহনীয় ; আবার তাহার উপর কষ্ুবাঁক্য নিতান্ত. অমছনীয় 
--ইহ! সতী পতিভ্রতা সীমস্তিনীর প্রক্ষে নিতান্ত অসহ্থনীয় ১২. 5. 

ক্রমে চিন্তা, উদ্বেগ ও যন্ত্রণায় শরীর অবসন্গ হুইয়! আলিজএ 

নর্বসন্তাপচারিণী নিন্ত্রা, সতী পতিভ্রতার অসচায কষ্টে ক্রিউ -হাইয়াই 

যেন তাহার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিলেন। সরোজবানিনী .ধরাসনে 

পতিত 'হছইয়। নিত্রিত হইলেন । সময় চলিয়া গেল। .নিত্র। জে 



ৃ ৪ | সরোজ-বাঁদিনী | 

'দেখেন--রেংদ্রের উত্তাপ অনেক কমিয়াছে | উত্থিত হছইলেন। অঙ্গে 

'অনেকগুলি, অলঙ্কার ছিল--উন্মেচন করিলেন । বস্ধ্রে বন্ধন করিলেন । 

পরে এক. গ্রাম লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে চাঁললেন | - | 

এ সন্ধাকাল আমিয়! উপস্থিত হইল । অরোজবাসিনী গ্রামে 

 প্রবিষ্টা হইয়া কাহার আশ্রয়. গ্রহণ করিবেন, কোথায় অবস্থান 
করিয়া নিরাপদে রজনী যাপন করিতে পারিবেন, এই চিন্তাতেই 

| চিন্তাকুল1 হইলেন | অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে 

না পারিয়া এক কৃষকের শস্যঘৃহে গুগ্তভাবে রাত্র অতিবাহিত 

করিলেন এবং অতি ছি গাত্রোথান করিয়! যথেচ্ছ প্রস্থান 

করিলেন ।, এ তি 

.: এইবূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছু দিন পরে এক অশীতিবর্- 
রা উদ্াসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সরোজবাসিনীর 

£থে দুঃখিতা হইয়া তাহাকে পরম ঘত্বে আঁপনার আশ্রমে রাখি- 

লেন, এবং যোগ শিক্ষা দিয়া কথপ্চিৎ ভীহার চিত্তের স্থ্যয 
মন্পটদন করিলেন । সরোজবানিনী বারানসী শাটী পরিত্যাগ করিয়। 
রক্তবস্্র পরিধান করিলেন। স্মুগন্ধি দ্রবোর পরিবর্তে পরম সমা- 

সরে 'ভস্মরাশি সর্বাঙ্গে বিলেপন করিলেন। আলুলায়িত কেশ্দাঁম 

ভম্মক্থাদিত হইল।: রুদ্রাক্ষের মালা; ভূষণ স্থান অধিকার 
করিল । কেবল লহ নির্মিত লেখ) বাম করে অবস্থিত হইয়] পতি 

মনসে।ফোছিনী সুর্তি স্মরণ করাইতে লাগিল। সরোজবাসিনীর 

বর্ফাঙজে' রুক্রোক্ষের মাঁল।, দক্ষিণ করে জপ মালা, বাম করে জিশুল 

তাহাতে প্রলম্িত ভিক্ষার ঝুলি, তন্মধ্যে গুর্বোন্ম ত্ত' ভূষণরাশিঃ 

তাঙ্না এই অভিগ্রায়ে রাখিয়াছেন--তদ্দারা পরা ররবাত 
ক্কামিনীকে সাজাইয়। মনের দুঃখ নিবারণ করিবেন । ৮7. রি 

১ এগ্াঠকএকবায় পুর্থধৌধনে পরিশেভিতা, কা সঙ্গ 

িনীর বেশ দর্খন: করিয়া অভূত্তপুষ্মা -বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হউন । 



নবীন সন্ন্যাসিনী:। .€ 

কোথায় ফেধব্নাচিত বিলাস ব্যাপার, কোথায় কঠোর তাপস ত্র 3 

কোথায় সুখসেব্য-ভ্রব্যলসুছের ভোগাতিলাষ;কোথায় ফল মূল পাদপ- 

পত্রে জীবন, ধারণ ;কোথায়+ বিবিধ বিলাস- দ্রব্যে স্ণজ্জিত শয়ন, 

তবন, কোখায়. নীনাবিধ. বিপদ-সঙ্কল ত্ররুসুল ; কোথায় সুবাঁনিত' 

সু্গীতল. পাঁনীয়ঃ কোথায়. গলিত গল্ত কষায়িত পন্ধল বারি 7; কোথায় 

সখীগণের সুমধুর প্রিয় সন্তীষণ, কোথায় আরণ্য জীবগণের ভয়ানক 

কঠোর ধ্বনি ; এ মর্কল চিন্তা করিয়। ইদয় একেবারে কহ ভাব 

পরম্পরায় বিমোভ্িতহয় |. 8 লা 

সরোজবাসিনীর এ অবস্থার কারণ তাহার পতি কমলাকান্ত। 

এ যৌবনে কমলাকান্তই ভাহ!কে সন্যাসিনী করিযাছেন। পারদারিব 

কমলাকাস্তই ভীছাকে অকুল সমুদ্রে ভাসাইয়াছেন। স্বরণীয় ছের- 

দুল্লত মন্দার কুস্মমের মহিমা পরিজ্ঞানে মুরখতম কমলাকান্তই টির 
এই অবস্থায় অবস্থাপিত-করিয়াছেন | ৪:88 

সরোকবাসিনী কিছু দিন বৃদ্ধার আশ্রমে থাকিয়া তৎপ্টরে উপ- 
যুক্ত সঙ্গনীগণ সমভিব্যাহা?রে তীর্থে তীর্থে ভ্বমণ করিতে গ্কাশিতছ য়). 

ঙ 
এ ল্ 

দ্বিতীয় পরিস্থেদ। 

বিজয়পু'র | 

এই রত্ব প্রস্থ ভারতভূমির অন্তঃগাঁতী এক রাজ্য আছে। বিজয়- 

পুর তাহার রাজধানী; অরিন্দম নামে এক সর্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা 
এই, রাজৌয় রাজা "ইসি কনে 9 কর্ণেরও ধর্টে যুধিঠিরের? বীর্যে 

ভার্খবের, গলা জনে রামের এবং ক্মাগুণে পৃথিবীর সমান 1 

ইঞ্টার বিনয়, নাত এক'গুছ: ও, জত্বমাল লাছে এক কন্যা আছেন ৭ 



;৬ সরোজ-বাদিনী। 

বিনয় সাক্ষাৎ বিনয়ের অবতার 1 রত্বগাল। সুর্তিমতী কমল1। মুরল! 

. ন;ম্রী কামিনী বিনয়ের লহধর্টিণী এবং রডুদালার প্রির সঙ্গিনী; সমান 

বরঃনিবন্ধন উভয়ের এক মন এক প্রাণ, ফেবল শরীর মাত্র ভি্স | 
ধারা রাজ্যাধিপতি মহারাজ রুদ্রর্দেকের বংশধর সর্ধগুণ সম্পঙ্গ, সর্ব- 

লোকরঞ্জন সুকুমার কুমার হংসকেতু, রত্বমালার পাণি গ্রহণ 

| কারয়াছেন। টু 

;. আমাদের সরোজবাসিনী, নি উভৈরধ শর নামক 

ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা এবং রভ্বমালার প্রিয় সজিনী। উৈরব শর্খার 

রাজবাটীতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। মহারাজ অরিন্দম তীন্কাকে 
'বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীপুরনিবানী কমলাকান্তের সহিত 
সরোজবাদিনীর বিবাহ্নকালে বিস্তর সাহায্য কারিয়াছিলেন। রাজ- 
কুমারী রত্বমালা, সরোজবাসিনীকে এক সাঁজ অলঙ্কার প্রদান করিয়া, 

স্বহস্তে বেশবিন্যাস.করিয়। দিয়াছিলেন । রাঁজবাটীর পার্থেই ভৈরব 

শর্প্দার বাসভবন, তক্গিবন্ধন সরোজবাসিনী সর্বদাই মুরলা এবং রত্বু- 
মালার সহবাসে কাল হরণ করিতেন । রত্বমালা বিংশতি বর্ষবয়স্কা, 

সরলার অষ্টাদশ এবং সরোজবাদিনী ষোড়শ বর্ষে অবস্থিতা। অন্প 

বয়সেই রত্বমালা এক পুভ্জ প্রসব করিয়াছেন-__নাম নগেজ্্র ; এই 
'থ্বদ্ধের সছিত ইহাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ আছে--এজন্য পাঠক মহা- 

'শয়কে ধৈর্য; ধরিয়! সকল কথা শ্রবণ করিতে হইবে 

বারনারী / 

 গপুরানাসী ২ কমলাকান্ত এক সঙ্জান্ত আঙ্েপের টি ই্ার 
পৈত্থিক নম্পত্তি যাছ। আছে তাছাতে _কমল্লাকান্তকে দাসত্ব করিয়। 

জিকা নির্বযাহ করিতে হয় না| দুখ লচ্ছদ্দে সংয়ায়যাজা: নির্ঘাহ 



হইয়। থাকে । কমলাকাস্ত নিজে সৃর্খ নছেন বাঙ্গালা, সংক্কুত এবং 
ইংরাজিতে বুুৎপন্ন ব্যক্তি । ইঙ্কার পুর্বে চরিত্র যাহ জান] হায় 

তাহাতে ইনি পরোপকারী, শান্তঃ ছবুদ্ধি এবং দয়ালু; শরচন্্র 

এবং সুরেজ্জ নামে ইহার ছুইটী সঙ্াধ্যায়ী হতেই ইঙ্কার এই 

অভূতপূর্ব মতি বিপর্যয় ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র ভয়ানক স্মরাপায়ী, 

লম্পট, শঠ, প্রবঞ্চক ; ল্রেক্্ও শরচ্চন্দ্রের অনুরূপ । শরচ্চন্রের 

জ্রীর নাম শৈলবাল1 ; হুরেজ্জের বিবাহ হয় নাই--পরিবারের মধ্যে 

বন্ধ মাতা এবং ইন্দুমতী নাম্নী এক অপ্প বয়স্কা বিধবা ভণিনী। 
যেমন পুর্ণচন্তর ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হুইয়। অবশেষে ঘোর অন্ধ- 

কারে আরত হয়| সেইরূপ অসৎ সহবাসে কমলাকাস্তের অন্তঃকরণ 

ছুপ্রবত্তিরূপ তামলীজালে আব্বত হুইল এবং মদগুণ সকল অন্তর্থিত 

হইয়] গেল। | 

শ্রীপুরে কুম্মমকুমারী নামে সর্ধাঙ্গ লুন্দরী এক বারনারী বাদ 
করিত। সহবাস গুণে কমলাকান্ত তাহার প্রণয়ে পড়িলেন খবং 

বূপশোভায় বিমোছিত হইলেন। 8 

এক দিবস কমলাকান্তঃ কুম্থমকুমারীর গ্ছে আগমন করিয়া 

একাঁসনে বসিয়] উভয়ে মদ্যপান করিতে লাগিলেন। ত্রমে মত্ততা 

প্রকাশ পাইলে সময় বুঝিগ্ক বারনারী কমলাকান্তকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিয়] বিমোহুন নয়ন ভক্গির স্থিত কটাক্ষশরে বিদ্ধ করত কহিল, 

কমল ! তুমি কাহাকে অধিক তাল বাঁস ? কমল কহিলেন, তোমাকে ; 

কুস্থম কাছিল, ন1 তাহা কখন না, ইহা তোমার মন রাখা কথা | কমল:- 

কাস্ত কহিলেন, কেমন করিয়1] জানিলে আমি তোমাকে মৌখিক কথায় 

সন্তুষ্ট করিয়া থাকি? কুন্ম কছিল--মামার প্রতি তোমার আর গুর্ববের 

সে ভাব নাইস্-তোমার মন কেমন ফেমন হইয়াছে | আমার গৃহ সাজা- 

ইতে যত্বু নাই, আমার বস্ত্রালঙ্কারেও কথ। নাই--জাদ তোমার 

কাছে থাকিয়া চিরকাল কাঙ্গাজিনীর বেশে কাট।ইব, যৌবন গেলে 



৮ সরোজ-বামিনী। 

আমার কি উপায় হইবে ?- তুই শঠ-_-আমি শুনিয়াছি--তোর জী 
অতি ন্ন্দরী__তাহার যোবনকলও হইয়াছে । : তুই না তাহাকে থুছে 
আনিবার উদেঘ।গে আছিস্ ইহা বলিয়! বাচছছপাশে বন্ধ করিয়। 

অক্কে শয়ন করাইল, পুনর্বার বলে আলিঙ্গন, করিল এবং কহিল, ইহা 

যদি সত) ছয় তরে আঞ্গি আমার ।একটী উপায়, করিয়া দিয়া আমার ঘর 
হইতে দূর হ--! পুরুষ জাতি অতি শঠ-আমি” সেই' সময়েই বলিয়া- 

ছিলাম--কমল! ভুই আমাকে ছাড়, আমার জন? অনেকে লালায্িত । 

আমাকে রাখা তোর কর্ম্ম নয়। তখন আপাত মধুর মোহন-বাক্যে 
'আমাকে প্রতারিত করিয়া যাস বলিয়াছিলি, সে সকল এখন কোথায় 

গেল।  ধূর্ত--আজি আমি তোকে মারিয়া ফেলিব। ইহ] বলিয়। প্রণয় 

প্রহার করিয়া পুনর্ধার আলিজন করিল । কমল গলিয়া গেলেন। 

কহিলেন কুল্ুম! আমি তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহকে জানি না ।-- 
আমি খয়নে স্বপ্পে তোমার মনোমোহিনী. মুর্তি দেখিয়া থাকি। আমি 
ধর্ম সক্ষী করিয়1 গ্রতিজ্ঞাঁ করিতেছি--বযাহাতে তোমার ভাল হয় 

তাহা করিব । অধিক কি তোমার জন্য যদি স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হয় 

তাহ করির: 1 কুল্ম নময় বুঝিপ্া কছিল--_করিবি, করিব, করিবি, 

করিব, করিবি, করিব ; দেখ ভিন সত্য করিলে--ইহার পর. অধর্ম কর 

নরকে পড়িবে । হালিয়। আবার আলিঙ্গন করিল। কমল জ্ঞান 

হারাইলেনস্পরক্ষণে কছিলেন-__কুম্ঠম আমি মনে করিয়।ছিলাম 

সরোজকে থুছে আনিয়া রাখিব ; আর তাঁছা হইল না; অদ্য হইতে 

তাঙ্থাকে পরিত্যাগ করিলাম ।- আমি বহু পুণ্য ফলে তোমাকে লাভ 

করিয়াছি / তোমাকে ক্ষণকাল ন1 দেখিয়া প্রাণ কেমন করে। তুমি 

আমার হৃদযহারিণী_-ঙ্গামার যাঁছা কিছু আছে অদা হইতে তাহা 
ভোমার-হইরে1 . কুন্থমের আনন্দের সীমা রিল নাহয় কহিল 

কাল আমাকে হীরের বালা দিবি--দেকো১ লরোজকে- ত্যাগ 
ককিলি--করিস্কা। আচ্ছা তবে. আয়-একবার তুকে রাখিয়া হৃদয় 



বারন্কারী। : ৬ রি ৯ 
গত: 

শীতল করি_ পুনর্ব।র সবলে আবিজন করিল 1 জাাবিনী- রাক্ষসীর 

ময়া- প্রভাবে কমল জ্ঞান হারালেন, ধর্মপথে টি প্রিজন, এবং পঁর- 

কালের নিশিত্ত রেখরব নরক সখ করিলেন 4 লিন জন্য চুর্গমোচ্য 

কলক্কে পতিত হইলেন | উ ০১৬ চি | 

হায় ! এইরূপ রর হর উৎ ৯ ইত | আর উগতির 

অশশা নাই। ম্পেৰিত্র ভারতমাতবর গর্ভে এই ছ্রাচার নরাধমের1 

জন্ম গ্রহণ করিয়া জননীর সর্বনাশ করিল। ছে জম্পটকুল ! তোমা- 

দের বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে ধিক, তোমাদের সভ্যতাকেও ধিক, তোমা" 

দের আচার ব্যবহথারেও ধিক এবং তোমাদের জন্মেও ধিক্। তোমরা 

ছ্বিপদ-পশুরূপে অবতীর্ণ হইয়] ভারতের কি সর্বানাশই না করিতেছ।। 

তোমাদের কথা মনে হইলে ঘৃণার উদয় হুয়। তোদের অকার্ধ্য 

কিছুই নাই । ফেধর্মপত্ী পরিত্যাগ করিয়া নরকের পুর্ণানুর্তি বার- 
নারীর প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়, যে স্বর্গভূমি ছাঁড়িয়| নরকে আবাপ নির্মাণ 

করে।যে ন্ধা ছাড়িয়া, হল।হল ভক্ষণ করে | যে ছ্ধেবীসেবা পরি- 

তাগ 'কারয়] রাক্ষপীর উপাসনা করে | যে ধর্থপত্বীর নয়ন-নীরে কার” 

নারীর পাদ ধেত করে। যে স্শীঠল সলিল পরিতাগ করিয় শীতল 

হইবার বাসনায় প্রজ্জবলিত ভৃতার্শনে প্রবেশ করে। যে জননীর 

সঞ্চিত অর্থ বলপগুর্তবক গ্রহণ করিয়। তগ্ঘারা গণিকাঁর উদর পোষণ করে ! 

যে পরম পুজা পিতা মহাশয়ের হৃদয়ে অসঙ্ধ্য যন্ত্রণা প্রদান করিয়া 

নিজ কাঁচারিতা চরিতার্থ করে। সেই নরাধমের নাম কীণ্ডনেঞ গুভূত 

পাপরাশির সঞ্চয় হয়। | 

পাঁরদারিক ! তুমিই এই সমস্ত মহাপাপে ঘোর না তোমার 

ছাঁয়াস্পর্শ করিতেও স্বুণা রোধ হয় । 

ছে পারদারিক! তুমি একবার আমার সহিত আগমন কর। 

আমি ছুরাচার লম্পটগণের ভবনে ভবনে জ্বনণ করিরা তাস্বাদি-গর 

সহধর্শিণীগণের হৃদয় বিদারিণী অবস্থা পরম্পর]1 দর্শন করউয়া দিই । 
২ 



১৩ সরোজ-বাসিনী। 

এ দেখ দতী পতিত্রতা, প্রিষ-পতভির চরণ দর্শন-লালসাঁয় বিবিধ বিলাস 

দ্রব্যে বাসগুছ স্মসজ্জিত করিয়া গ্রতিক্ষণেই পতির আগমন পথ, 

প্রতীক্ষা করিতেছেন। নিঃশবে প্রদীপ জ্বলিতেছে। যামিনী চুপে 

চুপে প্রস্থান করিতেছে । হৃদয়েশ এই আসেন, গ্রাণপতি এই 

অসেন, এই করিতে করিতেই যামিনী প্রভাতকপ্পা | এদিগে গামর, 

উপপত্ী ক্রোড়ে নিদ্রিত। এ দেখ হুতভ।গিনী প্রত্যুষ দর্শনে অজঅ- 

নয়ন-নীর বিনর্জন করিয়া হৃদয়াগ্রি নির্বাণের ব্বথা চেষ্টা দেখিতে- 

ছেন। পারদারিক ! অন্যত্র এ দেখ দেখ বিছ্যুত্বরণী বৌঁড়শী রমণী, 

গলদেশে বসনাঞ্চল প্রদান গুর্বক কোমল করে পতির পদ-যুগল 

ধারণ করিয়া, স্বামিন্! হৃদয়েশ ! এ দাসীর বিনয় ভিক্ষা-এই-- 
দয়! করিয়। অদ্য রজনী, সেবিকার গুছে অবস্থান করুন। অগি 

এক রাত্রি মনের সাধে চরণ সেবা করিয়া নারী জন্ম সার্থক করি। 

নাথ ! আমি খতুন্নাতা, এজন্য নির্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থন1 এই, চরণো- 

পান্তে স্থানাপণ করিয়। কৃতার্থ করুন। পামর! দেখ দেখ এ তোমার 

সহচর, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় কটুবাক্যে খতুন্সাতা রমণীকে নয়ন- 

নীরে ভাসাইয়৷ উপপত্ী থুছে গ্রমন করিতেছে । উপপত্ত্ী-সেবিন্ ! 

এ অন্য গৃহে দর্শন কর, নরাঁধম বেশযাসেবী পিশাচ, কনক-কমলিনীকে 

চরণম্দলিত করিয়া কোমল অঙ্গের অলঙ্কার সকল অপহরণ পুর্ব 

উপপত্বীকে সাঁজাইবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে গমন করিতেছে 

আর সরলা বালা, নয়ন-জলে ধরাতিল প্রাবিত করিতেছেন। ছুরাচার। 

আবার এ দর্শন কর১»বশ্যাপদসেবী পামরগণের কাঙ্গ।লিনী সহধর্দিণী- 

সকল অসহ্য বির যন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ 

করিতেছেন; অপর! বিষ ভক্ষণ করিতেছেন,. এ জলমজ্জন ব্যাপার 

দর্শন কর। : 

গণিকাঁকল্পত ! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ছুঃখে অন্তঃকরণ জ্বলিয়। 
 উঠেএ দেখ) যেমন একদিকে তুমি, বেশ্যা সক্ত হইয়া আপনবর নির্মল 



বাঁরনারী। রি 

চরিজ্রকে কলঙ্কিত করিয়] গ্রভৃত পাপরাশি সঞ্ধয় করিতেছ। অন্য 

দিকে তেমনই তোমার বনিতা তোমার আশয়ে জলাঞ্লি দিয়! আপনার 

অস্ুল সতীত্বধন ভূত্য বা তাদৃশ অন্য ব্যক্তিকে প্রদীনপুর্বক তোৌম।র 

সেই পাপরাশিকে বর্ধিতই করিতেছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন 
ভিন্ন ভিন্ন রমণী ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা ছারা তোমাদের কৃতকার্যের প্রতিফল 

তোমাদিগকেই ভোগ করাইতেছেন। আর কেন, মোহনিদ্রা ত্যাগ কর। 

পবিত্র হুইতে যত্বুবান হও | গণিকাভোগ-বাসনা হৃদয় হইতে অপ- 

সাবিত করিয়া দাও। যে মোহন্ক ব্ক্তিঃ বেশ্যার আপাত মনো- 

হররূপে বিমুঙ্ধ হয়, সে অতি নির্বোধ; গণিকার রূপ-পাপাগ্সি 

দৃষ্টিবিষাক্ত বিশিখ ; ছাস্য--নরক প্রতিভা; বাহুযুগল-বিষবল্পরী; 

বিনানবেণী-কালসপাঁ; কুচযুগল-_বিষকুষ্তঃ মুখবিবর-রৌরব কুণ্ড, 
অথব1 চার, ভট, চেধুর চেটক, নট, বিউদিগ্বের পিকদানি স্বরূপ | আলি- 

লগন-মৃত্যা। বস্তৃতঃ যে ব্যক্তি বেশ্যামুখে যুখাপণ করিয়া চুম্বন করে, 

সে রোরব নরককুণ্ড হইতে পুর্ণগ্রাসে বিষ্টা ভক্ষণ করে এ কথা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। সৃতী পতিভ্রতার অধরেই. ক্ুধা থাকে, অপবিত্র 

বেশ্যার অধরে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই । জগতে যত কিছু পাপা- 

চাঁর, বীভত্সকাঁর্ধা, অশ্রদ্ধের-__নান্কারজনক ব্যাপার আছে, বেশা! সেই 

সকলের ুর্ণাসুর্তি। যিনি, শঠতা, ধূর্ততা, গ্ররঞ্চনা, অধর্ণ্মঃ অকথ্য- 
অশ্রাব্-কটবাকাগুর্ণ, বেশ্যাধহ দর্শন না করেন, যিনি এই পাপিয়নী 

রাঁক্ষসীদিগের আলিঙ্গন হইতে অন্তরে থাকেন | ধিনি এই পাঁতকিনী- 

দিগের ছাগ়াঁস্পর্শ না করেন । ধিনি এই দুশ্চরিত্রাদিগের অঙ্গবায়ু অঙ্গে 

ন1 লাগান, সেই মহাপুরুষের চরণযুগলে আমার সহজ প্রণাম । 

কমলাকান্ত, কুল্মমকুমারীকে লইয়া এইরূপ অপার আনন্দে নিমগ্ন 

আছেন, এমন সময়ে শরচ্চন্দ্র এবং স্থরেন্্র আনিয় ইগাহিত রন | 

আনন্দের উপর আনন্দ পড়িয়া গেল । 
০ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

রাজান্তঃপুরস্থ পুষ্পবাটিকা। 

মহারাজ জরিন্দমের বিজয়পুর রাজধানী, অতি মনোহারিণী নগগী; 

প্রশস্ত, পরিষ্কত রাজপথ,পথের ছুইপার্খে বৃক্ষশ্রেণী, তাহার মধ্যে 

মধ্যে স্থগঠিত আলোকত্তস্ত, তৎপাশ্বেই কিঞ্চিৎ অগ্রশস্ত অবকাশ, 

'তাছার শেষলীমাতে নগরব।সীগণের ছ্বিতলঃ ত্রিতলাদ মনোহর সৌঁধ- 

মলা এবং ব্যবসায়ীগণের বিবিধ ভ্রব্যে সুসজ্জিত বিপণি শ্রেণী। 

পথের একতর পার্থে পয়ঃপ্রণাঁলী ; স্থানে স্থানে মনোৌছর বিনোদেো- 

দ্যান, অতিথিশাল্। ভজনালয়। বিদ্যা-মন্দির) সুশোভিত সরোবর, 

সতুষ্পখ) পাকুশীলা, বিআামগৃষ্ছ) মলমন্দির, মন্ত্রণাগার, বিচারগৃছ, 

শান্তি-রক্ষকাবান; নগরীর মধ্যভাগে রাজতবন-_-অতি মনোহর, 
্দৃশাএবং আনন্দগ্রদ ; বিবিধ ক।রুকর্ষ) সম্বলিত, সুগঠিত সুশোতিত 
্স্ত সংঘুক্ত ভ্রিভলাদি হ্ঘ্যমাল]। তদুপরি শ্বেত-পীত-নীল-লোছিতাদি 
নানাবিধ পততীকা নিরন্তর উদ্ডীন হইতেছে। চাঁক্চিক্যষয় কারুকার্য; 

সযুজ্জবলিত সৌঁধ, সকল হুর্ধয-কিরপ-সংস্পর্শে প্রতিফলিত হইয়া, দশ 

দিককে গ্রভাবিশিষ্ট করিয়া থাকে । বিবিধ বিলান ভ্রব্যে পরিপুর্ণ রাজ- 

বন দর্শন করিলে বিষ্ময়ারবে নিমগ্র হইতে ছয়। রাজ ভবনের কোন 

স্থানেই মৃত্তিক] দেখা হায় না | নান! বর্ণের মন্র এক্তরে, প্রাঙ্গণ 

হইডে সমস্ত মৌধতল সমাচ্ছাদিত; তিত্তি সকল অপুর্ব দৃশ্য 

পঙ্জের কার্ষ্যে সুশোভিত | তছুপরি মনে।হর প্রতিমূর্তি মকল গ্রল- 

স্বত; কাঁচনির্ট্মিত বিবিধ আলো কাঁধারে অলঙ্কত। হ্বীরক মুক্তা 

_ফলযুক্ধ স্বর্গ নির্িত কৃত্রিম বক্ষ সকল, মার্কাল জানে স্থাপিত 



পু্পবাটিকা 1 ১৩. 

হুইয় গৃহ সকলের শোতাকে পরিবাদ্ধত করিতেছে 1 বিবিধ নর. 

ন|রীর বিবিধ প্রতিমা_্থানে স্থানে স্থাপিত হইয় হ্ব্যাবলিকে যনুষা 
সঙ্কল করিয়াছে । ফলতঃ রাজভবনের যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ 

করুন-সেই দিকেই যাহা বাঞ্চনীয় তাহাই দেখিতে পাইবেন। 

মন্দুরা, করীৃ্ক, সেনা-ভবন, দাস-তবন, ভূত্য-গৃষ্ছ, মন্ত্রীভবন, কুক্ক- 
কানন, বন্ধুধৃহ) বিলাসণৃছ, দেবমন্দির। ক্রীড়ারণ্য সকল বিরাজমান 

আছে । রাজান্তঃপুর সর্ব[পেক্ষা মনোছর । অলেখকিক রূপলবণ্যমষ্পন্া 

রমণীগণের বিহারোপযোশী ঘুছের অভাব নাই। অস্তঃপুরের পার্থেই 

নারীগণের ভ্রমণ জন্য মনোহারিণী পুজ্পবাটিক1। ইস্তাকে স্বর নন্দন 

কানন বললেও বলা যায় | উদ্যানটি বর্াকার | তম্মধ্যস্থ ভূমি কল, 

ত্রিভুক্ষ, চতুর্ভূুজ, পঞ্চভুজ, যড়ভুজ গ্রতৃতি নানাবধ, ক্ষেত্রে বিতান্ত; 

তাহাদের চতুদ্দিক-পরিষ্কত-অ প্রশস্ত ভ্রমণ পন্থায় সমাচ্ছস্স) যে. দিকে 

গমন কর সেই দিকেই অসংখ্য পথ পতিত রহিয়াছে। পুর্কোক্ত 

ক্ষেত্র সকলের মধ্য ও পথপ্রান্ততাগ জাতি, হুথি, গোলাপ, মল্লিকা 

বেল) জুঁই, ভূমিচজ্পক, দ্বিপাটী, অশোক, কিংশুক, বিশ্ব, ঝ।উ, দেব- 
দারু, কদলী, অমূ, গন্ধর।জ, গরন্ধা, অপরাজিতা, তক্ুলতা, কামিনী, 
কৃষ্ণচুড়, শেফ লি, বকুল, স্থলপন্ম, বক, জিরা নিয়ম্, ভার্কানা, কাঞ্চন, 

ছউফর্রিন1 এভৃতি নানাবিধ তরু লনা মময়াল্ৃষারে পরি পু ; ত- 

ঘৃলু লতাকুপ্ট, লতীদ্বার লতামন্দিরে অচক্কত। উর্বশী, মেনকা, রপ্ত, 

ঘৃতাচি গ্রতৃতি স্বগাঁয়া অপ্সরা বিনিন্দিত প্রতিসূর্তি এবং অনান্য 

নানাবিধ আবৃত, অর্দা। বত, উজ এপ্রতিম। সকজগ স্থানে স্থানে মার্বল 

স্তস্তে- দণ্ডায়মান । সকল স্থানেই: অসংখ্য আলোকাধার । লৌছ 
নির্দিত, মার্বল নির্মিত, রৌপ্য, নিশ্র্নিত, এবং স্বর্ণ নির্দর্িত' আসন 

সকল অঞ্প অণ্প- অন্তরে স্থাপিত আছে | নীলজলে চল ঢল সরোবর 

নকল সম্প্রতি নলিনীসাজাঁয় অলঙ্কুত-হুইয়] মনোহারিণী গ্রীধারণ করিয়া 

আছে। গঠিত তীর্থশিল] সকল সরোবরের চতুদ্দিকেই বিরাজিত | 



১৪ সরোজ-বাসিনী | 

এই মনোরম উদ্যান, সন্তপ্তের মছোষধ স্বরূপ ; এখানে জ্রমণার্থে আগমন 

করিলে বোধ হয় যেন স্বীয় স্থরকাননে প্রবিষ্ট হইলীম-__ 

ক্রমে খতুরাজ বসন্ত ধরাধামে আগমন করিয়া স্বকীয় এভুদ্ব স্থাপন, 

করিল | বনস্ত অন্ুচরের! নিজ নিঙ্গ কার্যো তত্পর হুইল! দক্ষিগ 

দিক হইতে মলয় বায়ু প্রবাহিত হুইয়] জীবগণকে প্রফুলিত করিতে 

লাগিল। নীরস বস্তু সরস হইল। সরস বস্ত হইতে রসপ্রবাছ বহিতে 

লাগিল । কোকিলগণ কু রবে শ্রবণ বিবরে অমৃতধার] বর্ষণ করিতে 
লাগিল । তরুলত৷ নবপন্পবে . শ্শোভিত এবং মুরুল সমূহে অলঙ্কৃত 

হইয়া অবশেষে বিকশিত কুস্থগনিকরে মনোহর হুইল। সেংগন্ধে 
দশদিক আমোদিত হইল। মধৃকরেরা বিকশিত পৃষ্পসমুহের মধ- 
পানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে বসন্ত রাজের জয় ঘোষণা করিতে 

:লাগিল। কালধর্মে জীবমাত্রেই মিথুনভাব অবলম্বন করিল | নব নৰ 
ভাবে যুবক-যুবতী নবীন স্রীধারণ করিল। স্বভাবের মনোহা'রিণী শোঁভায় 
পৃথিবী মনোহারিণী হইল। স্থলে কুন্থমের হাঁসা, জলে নলিনীর হাসা, 

 খুহে যুবতীর হাস্য, শূন্যে চন্দ্রিকার হাস্য, বিবিধ হাস্যে ধরা হাস্যময়ী 

হুইলণ মদনশাবনে যুবক যুবতীর ক্রোধ ভঙ্গ, মানভঙ্গ এবং স্বাতন্ত্র 

ভঙ্গ হুইয়া গেল । রাজভবন হইতে দরিদ্র ভবন পর্য্যন্ত আনন্দ শ্রেতিঃ 

বছিতে লাগিল | ক্বেল, বিরহ্ধিণী, প্রোধিত-ভর্ভকা সিন এবং 

* নববধুগ্ণণ ছুঃখের ভাগ অধিকার করিল । | 

ৃ বসন্ত অতি মধুর সময়।. এ সময়ে যাহার .সন্তণড হৃদয় বই 

না হয় তাহার তুল্য হতভাগ্য জগতে অতি বিরল.। . প্রকৃতির মনো” 

শছারিণী শোৌতা, দকল শ্রেণাম্ছ সকল লোকের অন্তঃকরণকে এক সময় 

: না এক সময় স্ুখী করিবেই করিবে । এক দিন এই মনোহর নময়ের 

 অপরাহুকাঁলে ঘুরলা পুষ্পববটিকাঁয় গমন করিয়া বিবিধ .কুন্সুম চয়ন 
করিলেন; এবং মনে করিলেন আজি বিজয়ের জন্য এক গ্রাছি মনের মত 

মাল! গঁ(খিবেন। পদ্ঘপঞ্জে পুষ্প সকল স্থাপন করিলেন । পরে স্থুত্র 



পুম্পবাটিক। ১৫ 

ংগ্রছের জন্য কদলীকা। গুন্থু ত্রর 'অন্সন্ধানে চলিজেন। যাইতে যাইতে, 

দেখিলেন এক নববিকশিত নবম্লিকায় ভ্রমরদষ্পতী পরস্পরের মুখে 

মধু দান করিয়া মনের দ্ছখে মধূপান করিতেছে। পার্খে চচ্পক বক্ষে 
পর পুষ্ট কুহছরবে অমৃতধার। বর্ষণ করিতেছে । পুষ্পতা মাধবীলতা 

সহকার বক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বায়ুভরে হেলিয়া ছুলিয়। স্বর্থ বিদ্যা- 

ধরীর মনোহর নৃত্যকে হারাইয়া দিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া যুরল! 

চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দড়াইয় রহিলেন | এই সময়ে রত্বু- 

মালা পুশষ্পেদ্যানে আগমন করত মুরলাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন 

করিয়া পুষ্পগুলি অপহরণ করিলেন, এবং এক লতাঁমগ্ডপে অদৃশ্যভাবে 

থাকিয়া তাহ।র ভাবগতিক দর্শন করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে 

কোঁকিল উড়িয়া গেল, ভ্রমরদম্পতী তাহার কর্ণের নিকটে উড়িয়! 

উড়িয়। গুন্ গুন্ স্বরে কি বলিল। মুরলার চমক হুইল । সুত্র আনিয়। 

দেখেন পুজ্প নাই। আধার সহিত পুষ্প নাই। অনেক অন্কসন্ধান 

করিলেন। তথাচ পাইলেন না, ভাবলেন এ কার্যা কাহার--প্রাণ+ 

নাথ কি উদ্যানে আপিয়।ছেন! না রতুমলা, আলিয়াছে ! যাহাই 

হউক একবার পরীক্ষা! করিয়া দেখি, এই বলিয়া, হাসিতে হাতে 

কহছিতে লাঁণিলেন-___ 

১ যতন করিয়] কুন্থমনিকরে ২ ইহার অধিক কি আর ফলিবে 

তুলেছে মুরলা ধাহার তরে। যুরল! দাসীর অদৃষ্ট ফল 
সেই দেব আসি যদি পুষ্পরাশি তৃষিতা চাতকী কাতর] হইয়] 

 হরিয়া থাকেন আপন করে ॥ মে না চাছিতে পাইল জল ॥ 

৩ অদৃশ্য ভাবেতে রহিয়। প্রাণেশ ; ৪ প্রাণনাথ মম আসিয়] এখানে, 
কেন হে দাসীরে যাতনা দাও | প্লইলে আমার কুম্থমেচয় | 

দাও নাথ ! মোরে দাও দরশন, : এ দিব্য শুনিয়। দিতেন উত্তর : 

' নতুবা দাশীর.মৃথাটি খাও | রতি ভাকেকামস্তন্বেকি রয় 2 



১৬ সরোঙ্গ-বালিনী। 

৫ অগ্নি রতুম।লে প্রাণেশ ভশিনি! ৬ কছে রদ্বগালা জাসিতে হামিতে 

“কুদ্ছুয-হরণ” তোমারি কাজ.।. মুরলার মোর বিধান ভাল। 

কি সাধ? ভজিবি গুঁজিবি দাঁদ!রে,- ত্া-ছ'লেমুরলে! সোদরে ত্যজিয়া 

স্মরিলে মানসে জনমে লাজ ॥ দাদার ঘর কি করিতে,আলো?॥ 

মুরলা হাসিতে হাসিতে কছিলেন-:এ কি দৈববাণী হইতেছে ? 

নাবনদেবীর মধুর পদাধলী, অথবা বাসন্তীদেবীর অমৃতবর্ষিণী- 

বাণী_ আপনি কে ? দেবী না মানবী? একবার দর্শনদানে কৃতার্থ 

করুন। লতভাগৃহ-মধ্য হইতে প্রতুত্তর হইল-চর্খচক্ষে দর্শন পাওয়া 

দুর্ঘট, পূণা বিন সম্ভব না, পতিই নারীর পরম..দেবতা1; একবার 

তাহার উপাসন1 কর, সেই পুণফলে আমার দর্শন পাইলেও পাইতে 
পার । মুরজ] উপাসনা আরস্ত করিলেন_-ছে হৃদয়েশ ! ছে জীবিতে- 
স্বর! আপনি অবলার পরম গতি, পরম গুরু এবং পরম দেবতা, 

. নোঁবিক] যুরলা-গলদেশে বসন প্রদান করিয়? মনের সহিত, প্রেমের 

সহিত, ভক্তির সহিত সেই কোকনদ সদৃশ যুগল চরণের ধ্যান করি- 

_ তেছে--এই আশীর্বাদ করুন যেন আপনার নখের গুণে হংসকেতুর 
 হ্ৃদরেশ্বরীর যিনি এক্ষণে বনদেবী হইয়াছেন-_ধিনি এক্ষণে মাঁনব- 

 হংনকেতুকে পরিত্যাগ করিয়া! দেবের দেবী হইয়াছেন, তাহার দর্শন 
পাই। বনদেবী কহিলেন, তুগি যুবর।'জ হুংসকেতৃকে চন্মচক্ষে মানৰ্ 

 দ্ূপে দর্শন কর বটে-_কিস্ত রত্ুম।লা] ভীহাকে দেবের দেব পরমদেব 

: বলিয়| জানে । এক্ষণে একবার ভূদিষ্ঠ হইয়া প্রপাঁম কর, তত্পরেই 
আমার দর্শন পাইবে । মুরল| যেমন প্রণাম জন্য মস্তক অবনত্ত করিল, 
অমনি রত্বমাল1 ত্বরিতপদে আগমন করিয়া গুর্বগ্রথিত, পরমন্ন্দর 

এক গাছি মালা মুরলার গলদেশে গ্রদান করিয়া স্াস্য আস্যে 

সবলে আলিঙ্গন কর্রল। হামোর উপর হানা. গড়িয়।! গেল । এই 
সময় তথায় সরোজবাসিনী আগিয়া উপস্থিত হইলেন। সফল কথা 
শুনিজেন। কত হাসি হাদিলেন। পরে সকলে মিলিয়া পুষ্পাঁভরণ 



পুঙ্ণবাটিকা। ১৭. 

গ্রস্ত করিতে লাগিলেন । অপ্প সময়ের মধ্য শিপ্পনৈপুণাগুণে অক" 

সাঁজ অলঙ্কার প্রান্ত করিলেন। রত্ুমালা তন্দার মুরলাকে সাজাইতে 

বসিলেন | শিরোদেশ, ক, হৃদয়, হল্তদ্বয়, কটা, নিতম্ব, চরণযুগ্গল 
কুস্থম-অনঙ্কারে অলঙ্কুত হইল । সরোজবানিনী কহিলেন,মুরলা আমা- 

'দের ফুলসাঞ্জে কি মনোহারিণী হইলেন। এ বাহার দেখে কে? এই 
মময় যদি দাদা একবার এখানে আমিতেন তবে দেখিতে পাইতেন--- 

তাছার মুরল] কিরূপ মনেমোছ্িনী হুইয়াছেন। মুরলা কঁহছলেন, এ 

সময় রাসবিহারী আসিয়া রাসে বগিলে অনেক গোগী পাইতেন, 

বসন্ত।গমনও সার্থক হইত | পরে কহিলেন, সে যাহাই হউক; সরোজ ! 

আমি তোমার ছুঃখে নিতান্ত ছুঃখিতা। শুনিয়াছি তোমার স্বামী মুর্খ 

নভেন । তবে তিনি মুখের ন্যায় কাজ করেন কেন ? এমন নববিকশিত- 

নলিনীকে বিস্ম্ত হুইয়| কিরূপে 'কালযাপন করিতেছেন। সরোজ 

কহিলেন, নববিকসিতা নবমল্লিকাও অনেক আছে। মুরলা কহিলেন, 

তাহাতে ত।হার কি--পবিত্র পুরুষ কখন পরস্ত্রী স্পর্শ করেন না। সরোজ, 

কহিলেন, আমি ত তাহাই জানি। মুরল| কহিলেন, তবে তাহাকে জোষ 

দাও কেন ই এ তোমারই দোঁষ, তুমি আপনার জিনীষে আপনি, যত্ব 
কর না কেন? সরোজ কহিলেন, আমি তাহাকে বিবাহ সময়ে একবার- 

মাত্র দর্শন করিয়াছি, এবার যদি দেখা পাই, তবে তোমার উপদেশ মত 

কার্য করিব । রতুমালা কহিলেন, অয়ি মুরলে ! ভুমি সরোজবাদিনীকে 

দোষ দাও কেন, রদ কাহারও অন্বেষণ করে না। বিকগিত. কুহম, 
পাড়ায় পাড়ায় জমরের অন্ুসন্ধ[ন.লয় না । অন্তঃপুর যাহাদের বাস- 

স্থানঃ লক্জ। যাহাদের অবস্কার, আত্মগোপন যাহাদের প্রধান ধর 

নিরৃতি যাভাদের প্রিয় নঙ্জিনীঃ তাহাদের কি চঞ্চলা হওগা. উদিত £ 
মুরল। কহিলেন, স্বামী যাহাদের গ্রতি, স্বামী যাছাদের বামনা গুরণের 
ক্ষেত্র, স্বামী যাহাদিগের হৃদয়ের হৃদয়, ষাহাকে কুলবাল|, কুল 

শীল লজ্জা, জীবন যৌবন সমস্ত লমর্পণ করিয়াছেন । সেই স্ব/সীকে 



১৮ সরোজ-বাসনা 1. 

আবশাক.হইলে, ধরিয়। রাখিব, গ্রণয়-কোপে তিরস্কীর করিবঃ, মারিক, 

বাধিষ । বাছা ইচ্ছা হয় তাহাই করিব, তাহাতে বাধা দেয় কে, কাহার 

সাধা। স্বামীরও এমন সাধা নাই ষে প্রিয় শিষ্যার অমতে কোন কার্য 

করেন । এ দেখ সন্ধা দর্শনে নলিনী, নলিনী-দল ছার! ভ্রমরকে, কেমন 
বন্ধন করিতেছে । নলিনীর হৃদয় কারাগার হইতে পলায়ন করে ভ্রম- 

রের কি সাধ্য । রুমাল! কহিলেন, ভ্রমর কোথায় ; আসিলে ত বঙ্ধন 
করিবে | যদি তুমি একবার বৃন্দে দূতী হুইয়া, কৃষ্ণ আঁনয়া রাধিকাকে 

দিতে পার তাছ। হইলে শেষে ও. বোবা! পড়া করিয়া লয়। নরোজ 

ৃ কছিলেন, কৃষ্ণ আনিতে গিয়া যদি রাধিকা হইয়া বসেন! মুরলা কহি- 
কেন, তাহাই যদি হয় তখন আমার কৃষ্ণকক বদল লইও | সরোজ 

. কছিলেম, মুরলে ! স্বামী অবলার কিরূপ ধন, তাহাতে কি প্রয়োজন, 
রর ধেধুবনে কি স্মখোদয়) একাসনে উপবেশনে কি পরমানন্দ, চক্দ্রমুখ 

| দর্শনে চকোরীর কি আনদ্দোচ্ছাীস, কথোপকথনে কি অমৃত আছে, 

সংযুক্ত হৃদয়ে হৃদয়ে কি স্ুখপ্রবাহ বছে, সঙ্গত নয়নে নয়নে কি চটু- 

লতা আছে, পরস্পর মৃদু হাসিতে কি মোহিনী শক্তি আছে, হাব, 

ই ভাব বঙ্গ রসে কি মোহকারিণী ক্ষমতা আছে, আমি তাহার কিছুই 
| জানি মা, এজন্য আমার পরিবর্তনের আকাজ্্ষ। নাই | তুমি দিন- 

: ষাশ্শিনী বিভা করিয়৷ উভয়ের ব্যবস্থা করিতে পার । সরোজের কথায় 
উভয়ে সহস। গন্তীর ভাব অবলম্বন করিলেন এবং স্থিরচক্ষে) সরোজের 
্ল।ন-যুখ-কমল-দর্শন করিয়া, রতুমালা কহিলেন» ভগিনি! আমি 

তোমাকে বড় ভাল বাসী,আজি তোমার কথায় মনে বড় কষ্ট পাইলাম, 

ৃ এক্ষণে তুমি এক কার্ধা কর, কল্য একখানি পত্র লিখি একটী পরি- 

 চাঁরিনীকে পাঠাইয়। দাও, তোমার হৃদয়-বলপত কিরূপ ব্যবহার করেন 

_জানিবার ইচ্ছ। থাকিল। লরোজবানিনী কহিলেন, দিব, তোমার কথা 

_ অলঙ্ঘ, দিব। কল্য ন| হউক আর দিন কয়েক অপেক্ষা করিয়। দিব। 

ক্রমে সন্ধণাকাল আলিয়া উপস্থিত হইলো প্রথচীন তপন প্রতীচীর 



পুষ্পবাটিকা। ১৯ 

ক্োড়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন । প্রতীচী সতী স্বামীর অঙ্গযৃত। হইবার 
নিমিস্ত গ্রস্তত হইলেন। চিতা! গ্রজ্জলিত হইল। অনলশিখায় পশ্চিম- 
গণ্থন রক্তবর্ণ হইল। প্রাচী সতী, পতিশোকে তমোময়বস পরিধান 

করিলেন | শোৌকাতুরা নলিনী পতিশেকে অলিরূপ অশ্রুজল বিসঞ্ম 
করিতে লাগিল, সন্ধ্যা দেখিয়া কুমুদিনীর আর আনন্দের সীমা রহিল 

ন1। আহ্লাদে হাস্য করিয়া ফেলিল। কুল্সম সকল, কুমুদিনীর হাস্যে 

যোগ দিল। আবার, গ্র্নন বিহারি দ্বিজরাজ, অতুল শেোভায় উদয় হুইয়] 
হাঁস্যের সহিত হাসা মিলাইলেন | বিবিধ হানে পৃথিবী হাস/ময়ী 

হইল | দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া মৃতপ্রায় নলিনীর শুবায় নিযুক্ত 

থাকিল। কোকিলগণ কু-উঃ,কু-উঃ রবে, পান্মিনীর এবং বিরহিণীর মন্দের 
যাতনা জানাইতে লাগিল। স্বর্গে দেববালা এবং মর্তেয মরবালাখগ 

দীপের মালা জ্বালিতে লাগিল । ধুপধুনার গন্ধ, কুন্মমের গন্ধ, .যুবক্ষ 

যুবতীর অঙ্গশ্থিত-বিলাস বস্তর গন্ধ, বিবিধ গন্ধে, দশদিক জুগন্ষিত 

হইল | দেবালয়ে আরতিরধ্বনি, গৃহে শঙ্খধ্বনি, উপাসকগণের উপঃ- 

সনার ধ্বনি, মুনি খষি যোগীগণের বেদধ্বনি, সম্তপ্তুর শোকধ্বনি, 

বালকবাঁলিকাদের রোদনধ্বনি, কোকিলের কুহ্ুধ্বনি, যুবতীর জ্ানন্দ- 

ধ্বনি, বিযুক্ত চক্রবাক্ দম্পতীর কাতর ধ্বনি, নানাবিধ জীবগণপের নাঁনা- 
বিধ অব্যক্ত ধ্বনি, বিবিধ ধ্বনিতে ধরণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাশিল। 

সন্ধণামুখে জনৈক রাজান্তঃপুরবানিনী পরিচারিণী আসিয়া সংবাদ, 

দিল, ঠাকুরাণী-উদ্যানমধ্যে যুবরাজ আসিতেছেন ; তচ্ছবণে রুমাল 
এবং সরোঁজবাসিনী ভ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন, কেবল ময়লা 

উদ্যান মধ্যে রহিয়া গেলেন । যুবরাজ উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ 
মুরলার অস্ুসন্ধান করিতেছেন। এমন সময়ে হৃদয়হারিণী আগমন 

করিয়া! পতির গলদেশো এক গাছি জ্াচক্কণ মাল! প্রজ্ান পুর্ধাক কর- 

যোড়ে কহিলেন, দাসীর প্রতি কি আজ্ছঞ। হয়| যুবরাজ, মুরলার বেশ- 

ভূষা দর্শন করিয়। হাসিতে হানিতে কহিলেন, মুরলে ! এ-কি-এ ! আজি 
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থে নদলের রতি সাজিয়াছ | আজ্ঞা হা, এ বিনয়-মদনের মুরলা রতি; 
আজি ফুলসান্সে লহ্জিত হইয়া কুল্ুমশয্যা প্রস্তুত করত, বহুক্ষণ মদনের 
আরাধনা করিতেছে । সত্য কি না, আসিয়া দর্শন করুন | এই বলিয়া 

হস্ত ধরিয়া লতাগৃছে লইয়] চলিলেন। যুবরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া 

দেখেন, অপুর্ব কুপ্মশব্য প্রস্তুত রহিয়াছে । মুরলার আগ্রহে : ধুব- 

রাজ উপবেশন করিলেন । মুরলা পুর্বাহৃত কুস্থমরাশি হইতে অঞঁলি 

অঞ্জলি কুশ্গুম লইয়া যুবরাজের চরণযুগলে প্রদান করিয়া প্রণাম করি- 

লেন? যুবরাজ সাদরে শ্রিয়াকে আলিঙ্গন দিলেন, অঙ্কে বসাইলেন, 

; অপুর্ব আবেনে, মনোহর আননের আলোিত অধরোষ্ঠে-আলোছিত 

ৃ অধরোষ্ঠ মিলিত করিয়া, সবলে চুম্বন করিলেন | মুরলা বাহুলতায় গল- 

গোপা ওত 

২- ই 

 'দেশ খে্টন করিয়া কহিলেন, আপনি আমার অনেক ধার করিয়াছেন 
" আজি জামি-তাঙীর কিছু পরিশোধ লইব। এই বলিয়। যুবরাজের 

কার্ষে;র পুনরভিনয় করিলেন। যুবরাজ মুরলাকে বক্ষে ধরণ করিয় 

অপুর্ব প্রণয়স্ুখ অন্গুভৰ করিতে করিতে কছিলেন, মুরলে! দেখ 

. দেখ-"অগ্রলল মহাশয় গুছে গমন করিলেন কি না ইহ দেখিবার 

নিমিষ্ব, ভগবান উল্দ্র বঙ্গের অন্তরাল হইতে কেমন মুখ তুলিয়া 

হি জি, তক 

সি 22 

পল 

; দেখিতেছেন। কুমুদিনী প্রিয় পতির ভাব দর্শনে কেমন মৃদুমন্দ হাস্য 

; করিতেছে । মরি? মরি! সরোবরের কি অপুর্ব শোভাই ছইয়াছে। 

 মুরলা কহিলেন, কুমুদিনীর বাহারই মনে ধরিল-মুরলার বাহার বুঝি 
আর বাহার নয়। আমার হৃদয় সরোবরের শোভা বুঝি আর শোভ। 

; নয়। আমার হৃদয়ের ছার, মস্তকমণি এই অকলঙ্ক পুর্ণ শশীর সহিত 

বুঝি শী কলঙ্কী চাদের তুলনা ছয় । এই বলিয়া অঙ্গলি দ্বারা বিনয়ের 

চিবুক ধরিয়া ধায়েক ছুইবার নড়িয়া দিলেন, এবং ভিত হ হই! 
; পতির হস্ত ধরিয়া ছি প্রশ্থান করিলেন চন 



খাত: | ৯5 

' সরোজ-বাসিনীর পত্র। 
সরোজবানিনী যে কেবল অলৌলিক দূপজাবগ্য সঙ্পন্না ছিলেন এমন 

নে । অসামান্য শুণবতীও ছিলেন | কি গৃ্-কার্ষো, কি শিষ্প কর্থো, 

কি সেবা শুঞ্রাধায়, ফি সঙ্গীত বিদ্যায়, সকল বিষয়েই পারদার্শনী 
ছিলেন । উত্তধ লেখা পড়াও জানিতেন। বাঙলা এবং সংস্কৃত 

ভাষায় অধিকার জন্মিয়াছিল | কিছু দিন পরে রত্ুপালার আদেশ 

মত সরোজবাসিনী নিজ শয়ম-ভবনে উপবেশন করিয়া প্র ণপত্তিকে 

একখানি পত্র লিখিলেন | শিরোনামা দিলেন । পরে পক্রখানি কিরূপ 

লেখা হইল--প'ঠ করিতে লাগিলেন-___- 

“প্রাণনাথ | জীবিতেশ্বর ! সরোজবাপিনীর  মন্তকমণি কগলা কান্ত ! 

স্বাগিন্! দেব-কমলাকাস্ত | প্র/ণকাস্ত! এ দাসীকে কি বিস্মৃতি 
হইয়াছেন | কে, আপনার চরণ সেবা করিতেছে 2 “আমার সেবিকা 

আছে" একথ] কি একবার মনেও করিতে নাই-__কত কথা লিখিব- 

বলিয়1] মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু লহ্জ] আমার হস্ত বন্ধ করিয়। 

দিল । আর লিখিতে পারিলাম না| অবশেষে প্রার্থনা এই, এ দ।নী:ক, 

কি দর্শনদানে কৃতার্থ করিতবন না 2 অথবা চরণোপান্তে কিঞ্িৎ স্থাযনা- 

পণ করিবেন না £ ভিক্ষা! এই--এই পরিচারিণী নমভিব্যাহারে আগ- 

মন করিতে 'আজ্ঞা হয়, আপনার দাসলুদাসী শ্রীমতী সরোকজ্জবাসনী 

দেবী অভিন্ন হ্দয়]1” 

প্রাণেশ্বর ! গ্রীল স্তীযুক্ত কমল।কান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 

সরে।জবাসিনী সেবিকা প্রতিপালকেষু ::. 

পদ্রধানি পাঠ করিয়। বন্ধ করিলেন । আঠা দিয়া ভাল করিয়৷ অঁ।টি- 

জেন | স্বকীয় বিশ্বস্ত পারিচারিণীর হস্তে দিয়। শ্রীপুরে পাঠাইয়া দিলেন | 
পরিচারিণী তখায় উপস্থিত হইয়া গোপনে কমজাকান্তের হন্ডে 

পত্র দিয়! কহিল, একব'র পাঠ ক্রুন--করিয়া এ্রতুুতর দিউন, মা 

হয় আমার সঙ্ষে তথায় আগমন করুন| আপনার ফাহা অভিরুচি | 

রি 

- শি 
৯ উন 
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কমলা কান্ত, পত্র পুষ্ঠ করিয়া হুলিয়া উষ্টিলেন, তত্ক্ষণাঁৎ গ্রত্যু- 

তর লিখিয়া পরিচ।রিণীর হস্তে দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। দাপী 
আপিয়] যথাকালে পত্র দিল | সরোজবানিনী পাঠ করিতে লাগিলেন । 

কল্যাণীয় সরোজবাসিনি ! কুলকামিনীদিগের অধৈর্য হওয়। উচিত 

নহে । তুমি যেরূপ নিলজ্জভাবে পত্র লিখিয়াছ। তাহাতে তোমার 

গ্রতি ঘৃণা জন্মে । আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন যাইৰ কিন্বা তোমাকে 
আনিব। তোমার ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। প্রীকমলাকান্ত শর্মা 

পত্রপাঠ করিয়া সরোজবাসিনীর প্রাণ উড়িয়। গেল। ভাবিতে 

লাগিলেন এ-কি 1! বিনা মেঘে বজ্াঘাত হইল কেন। এরূপ প্রতুতত্তর 

কেন পাইলাম | ইহা কি আমার প্রাণকান্তের হস্তাক্ষর | ইহ] কি 

আমার গ্রাণপতির স্বহস্ত লিখিত পত্রিকা ? তাহার হৃদয় কি এতই 

কঠিন ; পিতা বলেন, কমল স্মুপপ্ডিত, দয়ালু, পরোপকারী, ধার্মিক এবং 

মিষ্টভাষী ;.এই কি হার গুণের পরিচয় । কোন মায়াবিনী রাক্ষনী 

কিউ'ছার হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছে । এ-কি ! এখন কি 

করি, কোথায় যাই, এ পত্র কেমন করিয়াই বা দিদী রত্বমালাকে 
দেখাই, তিনি জিজ্ঞাস] করিলে কি উত্তর দিব। হা বিধাতঃ আমার 
অদৃষ্টে কি এই ছিল, বলিতে বলিতে অভিভ্ভৃত হইলেন | চক্ষের জলে 

বক্ষস্থল ভাপিয় গেল । সহসা স্থির হইলেন, ভাবিলেন আর একবার 

পত্র লিখিব, দেখি তিনি আমাকে পরীক্ষা! করিতেছেন, কি-না, এই 

ভাবিয় স্থির হইলেন আবার পত্র লিখিলেন এখং মন দিয়] পাঠ 

করিতে লাশিলেন__ পি ৯৮৫ 

প্রাণেশ্বর! আপনি কি আমার অস্তঃকরণ পরীক্ষাকরিবাঁর জনা এই- 
রূপ এত্াত্তর দিয়াছেন । আমি অধীরা বা লক্জা ছীনা নহি । আমার 
পরম পৰিজ্র সতীত্ব রত্বু, পরম-পবিত্র অবস্থাতেই জাছে এবং চিরকাল 

এই ভাবেই থাকিবে | আমি এহিক দুখের জনয লালায়িত নছি। পার- 

ত্রিক মুখর জন্যই চরণ সেবার প্রার্থনা করিয়াঁছিলাম। আনুষক্সিক 
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অন্য সুখ ঘটে, ভালই, না ত্বট্টে, ভাছাতে আগার ছুঃখ নই । যদি 

আমার মন: পরীক্ষার জনা এ পত্র হয়, তবে প্রার্থনা এই, অবিলন্বে 

আমাকে লইয়া যাইবেন। আর এক দিনও এখানে রাখিবেন না। 

আমার বালাকাল অতীত হইয়াছে, এখন আমি যুবতী । পিতৃঘৃহ 

বালের সময় গিয়া, এখন পতিগৃহ বাসের কাল হইয়াছে । এসময় চরণে 

রাখিলেই চরিতার্থ হই। আমি এখাঁনে এখন হাজার পবিত্র অবস্থাতে 

থাকিলেও, আপনার অভাবে লোকে আমায় নিন্দ। করিবে। সে কলে 

আপনারও কলঙ্ক আছে । এজন নির্বদ্ধাতিশয়ে প্রার্থনা এই, আমাকে 

অবিলম্বে লইয়া যাইবেন।” প্রতু'ত্তর আদিল--পাঠ করিতে লাগি- 

লেন, আমি তোমার পত্র পাইলাম, পাঠ করিলাম, সকল বুঝিলা ম-" 

প্রতুত্তরও দিলাম । ভুমি আমার আশাত্তাগ কর | এক ব্যক্তি কখন 

দুই জনের প্রণয়-পাত্র হইতে পারে না। কুলুমে আমায় কিনিয়াছে । 
সে নামেমাত্র বাঁরনারী, কিন্তু প্রিয়তম ধর্ম্মপত্ধী অপেক্ষাও সহঅগ্ণে 
হৃদয়হারিণী । আমি শপথ করিয়া তাহার হুইয়াছি। আর তোনাকে 

লইবার.উপায় নাই । তুমি আপন উপায় আপনি করিও |, 

পত্রপাঠে সরো'জবাসিনীর প্রাণ উড়িয়া গেল1 চক্ষের জলে বন 

ভাসিয়! গেল । চতুর্দিক শৃন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন.। সংসার 

ঘৃর্ণিত হইতে লাগিল এবং সুচ্ছিত হুইল ধরাতলে পতিত হওত 

সগডপাতাল তলে গমন করিতে লাগিলেন । বন্ুক্ষণের পর মোহাপগত 

হুইল । কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন--মনে মনে অনেকক্ষণ কি চিন্তা 

করিলেন, পত্র বাহিকাকে ডাকিয়। বারনারী কুল্থমকুমারীর বিবরণ 

জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারিণী, সকল জানিয়া আসিয়াছিল। সে 
পুঙ্থালুপুজ্ঘরূপে সমস্ত নিবেদন করিল। সরোঁজবাসিনী কহিলেন, 

পিতামাতাকে এ সংবাদ ক্দাচ শ্রবণ করাইও না। আর একবার 

গোপনে তথায় গমন:কর । আমি যাহা লিখি] দিই, তাহা নিজ্জনে 

প্রাথনাথের হুস্তে দিলা প্রত্যুত্তর আনিয়া দাও । আনার এই শেষ ভিক্ষা 



৪ মরোজ বাাপনা। 

আর আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। বন্ুকষ্ট্রে পত্র হলিখিলেন এবং পাঠ 

করিত লাগিলেন ““হ্দয়েশ ! নারীর-পরম ধন ! অ]গনি আমার লজ্জ। 

রক্ষা না করিলে মার.কে করবে? পতিই সতীর পরম ধন, আমি 

সেই ধনে বঞ্চিত ইয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব | ক্মাজি 
আমার লজ্জা অন্তহৃত ভইয়াছে। ৈ্যয বিচ্যুত হইয়াছে। আনি 

আমি, আমার মনের সকল কথা লিখিব--প্রাণন।থ ! একবার ভাবিয়া 

দেখুন? আমি আপনার ধর্মপত্ী) অগ্নি সাক্ষী রাখিয়| বিবাচ্চ করিয়া- 

ছেন। আমার মনে কষ্ট দেওয়া আঁপন|র উচিত নছে। আমার কলকে 

আপনার কলঙ্ক আছে । আমি কষ্ট পাইলে লোকে আপনাকে নিন্দা 

করিবে । আাপনি তরু, আমি লতা; আপনি দেক্গ, আমি ছায়া; আপনি 

চন্দ্র, আমি চাক্দ্রকা | আপনার অভাবে আমার কি গতি হইবে ? পতি- 

বিভীন, জীবন ঘেোবনে কি ্থুখোদয় ? পতি হীন বেশভূষায় কি আঁব- 

শ্যক আছে । পতি হীন নারী জন্মে কি সার্থকতা ই স্বামিন্- অবলার 

ধন! জীবনের জীবন ! আমি গলদেশে বসন প্রদান করিয়া করযোড়ে 

এই প্রার্থনা করিতেছি, আমর তাগ করিবেন না। দেখুন, আমি 

বাঁতিকা, আমাকে নয়ন-নীরে ভাসান আপনার উচিত নহে। আমি 

দর্শনের ভিখারিণী, কুল্ুম আপনার ভালবাসা হয়, সে আপনার 

থাকিবে । আমি. ভাঙার প্রতিবন্ধক হইব না। আমি কেবল চরণ 

দর্শনের ভিখারিণী-_-এ-নারী জন্মে বিবাহ কালে একবারমাত্র চরণ দর্শন 

. বিজ্জাপন- কোন গ্রাহক এক ফর্ম! লইয়া আর লা লইলে াহাকে সমস্ত গ্রন্থের 

মূলা প্রদান করিতে হইবে । আর আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থ দিতে অক্ষম হইলে মূল্য ফেরত দিয়া 
ফর্দাগুলি লইব। . আনুমানিক ২৪ ফন্ত্রীয় শেষ হইবে. । ফর্সা না পাইলে আমাকে পত্র 
লিখিবেন। ঠিকাঁনা কলিকাতা নর্ঘ্যাল ম্বল এবং যোড়ার্সাকো লাল বাধুর বাঁজারের 
ব্যারাক । ও টা 

| গ্রন্থকার. 

পঞ্ডিত ব্রন্মনাথ ভা চার্ষ্য। 
কলিকাতা নর্শ্যাল স্কর। 
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করিয়াছি ভিক্ষা এই, আর. একব]র. চরণ দর্শন কারব-। সহজে, এক 
বর কাইয়1 হউন, অব? বসিয়া অর্শনদানে কৃতার্থ করন | জীব" 

নাগ! দতীর. পরম গি ! আমার নারী জন্ম: কি বিফতল ষাইবে। 

আমি চন্দনমিও, পুষ্পদাম দিয়া কি) একবার সেই. রাশঃচউণ যুখহজর 
পুর) করিতে পাব লা? আর কেন, অনেক হইয়[ছে। হদি কোন 
অপর।ধ করিয়া থ।কি ক্ষমা করুন | দাসান্ুদাঁসী, দাসীর প্রতি কোপ 

কেন ? পায়ে পড়ি, ষোড়ছাত .করি, আমাকে লইয়া হাউন। জাগি 

তথায় (শয়] আপনাকে বিরক্ত করিৰ নাঁ। আপনর কাঁজে ব 1ধা দিব 

না। আমাকে..অবপনার কোন ভয় নাই। দাসীকি মতের বিপরীত 

কোন কাক করিতে পারে । দয়াময় ! দয়। বিভরশখে আসাকে।, রক্ষা 

করুনঃ আমি বড় কর হুইয়াছি। আমাকে চরণে ঠেজিতেন ন18 

আপনার চরণ সেবার্থিনী দাসী সরোজ ন'পিনী দেশী 1... 

. কলমাকান্ত; আনীত পত্র পাঠ করিলেন, অনেকক্ষণ কি ভাবি, 

ফেম পরে শধ্যাগ্হে শিল্প] পত্র লিখিতে বজিলেন। হস্ত কম্পত্ হইল, 

লেখনী ভূমিতে পড়ি গেল । পুনর্ধার কুড়াইয়া ডিন আবার 
বাধা পড়িল । তথাচ লিখিতে বসিলেন। টি হি 

পাঠক মহাশয় 1. এইবার আসার উভয় স্কট, কি করি রে 
ভাবিয়া পাইতেছি-না । পারদধরির-কমজ।কাস্জের-মকথা লিষ্ট বকা 

লেখনী দ্বারা নির্খন্ত করিয়া! জেখনীকে অপবিত্র করিয়।: গ্রতীর পবিত্র 
হৃদয়ে দারুণ যক্ত্রণানল প্রজ্জবলেত করি; কি তদ্দিষয়ে ক্ষান্ত হই-্”ক 

করি কিছুই ভাবিয়া প।ইতেছি নাঃ. ধন্য ্বর্স্থ; সরোজবাসিনী, নির- 

স্তর দৈববাশী দ্বারা আমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন) «জেখক 1 তুমি 

আমার সক কথ।ই ভিখিবে কিছুমংত্র সন্ক,চিত হইবে না” সই 

আজ্জাই আমার শিরো ধার্য | 

কলা ফান্ত, লিখিলেন) “রোজ 1! ভোফার পত্র পাহি করিয়া 

অপার মনে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হুইল । দার বিশেধ বোখ 

৪ 



হ্ সরোজেনিনী | 

উশ,গতুমি হলহিনী/ জাঁপন রি নির্থল 'রিজক্ে ক্রি করি ফোন 

বিপরদে পতিত ছইয়ালজ্জা রক্ষা 'জন্য আমার পরণীপঞর* হইতে টাহি, 

তৈচ্ছণ "নতুবা তোন্দার এত জেদ, এত 'আশস্রীহ; এত প্রীর্থনা কেস 

ধুবতী ভ্রী'পিজালয়ে খাঁকিঞ্গে আরা পথিক ধাঁকৈ না )- তোমারও সেই 
দশণ-ঘটিরাছে, আঁমি অপবিত্র কুল' কলাফনীকে গুছ আমিব '্সাঁ। 

গাঁসি আর তোঁধার মুখ দর্শন করিতে টাছি না অগ্য হইতে তুমি আমার 

দাদ ভুলিয়া যাও। বআদিও ভাঁধব অতোমীধ লাদ পৃথিবী বর 

রা গ শুংস্টলি! আর তি সানি পত্র লিখিও 'না 

» চমক ৪000800271৮ ভ্রীকমলাকান্ত | 

-*-কদলাধান্ত খ্রখান, বন্ধ করত বাহিকাঁকে দিয়! কি ছবিতে 

ভাঙতে -কুচ্মুমের-বাঁচীতে গমন: করিলেন | এ দিকে পত্রবাছিক্া, 
সয়োজবালিমীকে কমঞ্জাকান্তের পত্র গ্রদীন করিল সরোজবাসিনী 
অবিজন্কে উন্ম,্র করিয়া পাঠ করত সংজ্ঞা হারাইলেনণ বছক্ষ্ণ এই- 
ভকেচখ্েক; তৎপরে লধ্্কালাভ হইলে আর রোদন “ফরিজেন 1: 

বিজ্বা্জার ন্যার স্ষপকাল খাপিয়া খাঁকিলেন। 'ত্নস্তর" সগর বুধিষ্কা 
গুহ হইতে বহির্থত হইলেন। সংলার সুখে উলাঞলি দিলেন | শ্যামীয় 
সেউসরষ্টুর্ণ শেষ প্রখানি, কবরী মধ্যে লর্কায়িত রাখিলেন্স | প্রবল 

স্রোয ; দ্তরববাপিনী :£সই ভন্বানফ 'সময়ে জয় দগদীশ 'বর্লিয়া গৃ্ 

হইতে ্বহির্থত দির 3 ৪ বারি পায়িল নাগ"; 

স্পা দর 

পুর্ণাহতি | 

'ঈ জ্াঠর দহাপ় 1 শরচন্্/ অকবার ' আপনাদের নিকট পক্িচিত 
সার 1১ 'এককুলীন সন্ধার? ভজ রুদ্জীন লক্ষে, "বুধ" থিলঙ্গণ আট, 



৷. ধুর্ণাছত্ধি $:: ্খ 

কাই নরাধম একাজসা-নর্যনা-জে। আনে কঞ্চলি : রিবা “কিরে: 

আীগণের: লকিত : কাঁদ কক লাক্ষাৎ্থ হয় কিন? লন্দেই ও তাঁরা 
পিজালিয়েই প্রাতিপ্নজ্তি-কছ ইয়া থাকে ভিজে জগ্মীর এফনছ বরপুজ 

যে-হছে ছুই-বেজ! জন্থ ছ9য়] ভার, ব্ষয়..লখপত্তি কিছু মার গাইব 
এক্সকানি যাদান্ মৃত্তিকার গুছ আছেন -সাহাও 'ভূগান্াব- বদ 5 

সচ্ছিত্র, খরচ্চজ্রের যখন অর্থের নিতান্ত অপ্রতুল হূয়। তখনই: কান চদা! 

কোন স্ত্রীর নিকট গাদন কে এবং কিছু পাইবার প্রত্যাশ (দেশ্খিকোট কব, 

স্থান করে, নচেৎ গতীগহে,পাধ-ধোঁতিও হয়-ল11 সণ, যৌবন কাজা, 
নেত্রনীরেও' পষাগ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না শরচ্চজ্জ. এইকপ 

করিয়।ই কাল যাপন করিয়। থাঁকে.। এক্ষণে শরচ্চজ্রের গুছ এরর 

শৈলনাল! নাক্গী এক স্ত্রী অবস্থান, করিতেছে । ইনার - পিদ্কুগৃহে একহ্ 

আই্রন দ্বাত্তা নাই | টশলবালার পিতা পুর্কে অনেক লর্থ-দিয়া, (রর. 
চ্চন্দ্রর.সাছাষ্য করিয়ছিলেন। এক্ষণে কাজ) ঠাহাকে খল: এাখে নিকট 

করায়: শৈলবাল। ননাগতি হুইয়1 স্বণসীগুছে 'আগারন ফিকাহ: 
শৈবাল দেবিতে লুরূপা, ৬ যে+বন| ?. কিন্তু €স ফৌবনে “সন্ত 

নাইঃকাঁরগ সৈলবাল! অস্কুলয লতীন্ধ রত দিয়া আনেক দিন হইল. কাট: 

খণ্ড ত্র করিদ্লাছে। পরিত্র- দেহকে কলক্কিভ করিয়াছে ।-স্কীয়- যতীন? 

রূপ 'কোহছিম্ছুর মখিকে পদদলিত করিয়1- নযরীকৃতল কজগ্কাগধ করি, 

যাছে | স্বামীর প্রন্ি পুংশ্লীর যেয়ুপ ভক্তি অন্ধাদির “হাল -হইয়া 
থাকে উশলব।লার তা! হইয়াছিল । শরৎ এবং -শল এক নিত ই: 

লেই ঘোর সমর বাধিয়] যাইত 1” পাপ বিষে উদ্চয়েই তু) বই 

কাছা-হইত্বেউ্ন নত । বিবাদ ক্ষাবীন ভাছাচ্দের বিদছু্ দিকষ্ত 
অঞ্জাব্য বাক্য, পরস্পরের হুদয়কে দ্ধ করিত বধ এজোধ আাহুরোকে 

উদ্মেজিত ক্ষরিয়1 তুলি: শরৎ সুর এই বহুর্বযকহণারে-ব্যধিতা হী 
নগ সনের প্ওয় জী/ক পাড়িভআগ-করে নাইএ সার ও শক কারণ) ইশজ 

রঙা লর্াদা শরত্ক এই বঠকা বলিয়া শাসন করিত যে ভূসি ভালা 



২৮ ূ সরোষ্ঠ-খাসিনী। 

অঙ্গ না দিলে আমি এই গ্রানে বসিককাই- দেলবিসবা্ কারব। অগতা 
ফালগুজজিবী ছদয়ে হলিয়াই শরগকে ঈংশগ করিত | "শরীর 
রুপির জানিয়াও দিত পার লাইন শর্চন্্ও' ঘোর আরকী-_ 
ভাঙার হদয় ধুক্ঠ তা, ভীবগণ্মা, বমধার্কিকতা, আসতাখাদিতায় পকিছুর্ণ,; 
নাঁসর্শাথিধ ভুর্ঘটনায়) ' অসচ্চরিত্ির স্বাসে, “হলাঁকল-স্বীরূপ 'বঞ্জিদী 

সেবনে শারতের অস্তঃকরণ নিতান্ত ক্র্িত "ইয়া, পাপভাযর ভারা- 

ক্রান্ত হইয়াছিল 1” ক্রটে শরৎ এমনই ছুস্চতত্র হইয়া 'উঠিজ-যে তীঙ্চার 

রি ক বোধয় প্রণ্ভুত পাঁপরাশির সগচ্য য় | সরেক্র,শ£চ্চন্দের 
মনুরপ ; উভয়ে, শব তী গুনে বন্ধুত্ব বঙ্গদন আবদ্ধ হইয়াছে । উদয়ে 

রি বাটীতে গমনাগসন করিয়া থাকে | সাতাল এবং মহপাপী 

তইলে প্রি ধর্ধজ্ঞ'ন থাকে না | কালক্ত জরে শৈজবালার এপয়- 
পাপে আবদ্ধ ছইল-: শুরত্র বংশক্গত্রাদ্ষার্থ। বিবাহ হয় নাই) 

শৈলবালাকে হস্তগত করিয় বন্ধু ত্বর বিশে পরিটয় দিল “এদিকে 
শরস্টজও সুতেক্ট্েব বালবিধবা স্ইগৰিত্রা ভশিনী ইচ্দূমতীর সতীত্ব রত 
অপকরশের বিশেষ চেষ্টায় থাকিল । শয়েজ্ডের পিতাঃ অন্পৰয়লেকট 

বয়স্ক পানের 'সিত ইন্দুষতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইন্দূফতী 

বিধবা-সবাখনীর যে যন্ত্রণা ভাজা ব্ধিবা রগণী ভিষ্গ আনে জারমন 

না ।+নির্দয়্পাপ সন্ত পু্ষ হৃদয়, সে মন্ত্রণা 'অস্টুভব - করিতে 'অশক্ত |. 

 দেশচার--ধন্যরে দেশাচার | তোর চরণে সঙ্গ প্রণাগ, তোর 

প্রবল তাপে স্বর ক্ষেত্র ভারতবর্ষ ছারক্ষার কই । তোর আকার্য। 
কিছুই নাই । টপোকে তৌর ভয়ানক শাষসের হব হল কোম্ 

জকার্থ। না কারতেছে! তুই কখন হীয়ং কখন বা রাজাজ্ঞা স্বরূপে ভারত- 
বাসীর ছুদয়ে আসীন হইয়া তাছদিগকে- কোন্ ক্র্ধা না করাতে 
কিস । কি. কৃমডবিদা, কি সুষ্খ; কি প্রাচীন, কিক; বল্, কষো্তাি 
নাতোর আন্ছা ওকুল্স চিত্তে বহন করিতেছে । লোকে কো. গেএছিমী 
ধারায় মেছিত :চইয়া ছুখতস স্টিল কু্সীন সম্ভাসকে' আগামি কা 



পুর্ণানত্কি। ২৯ 

হুছিতার সফি 'বিখাহ বন্ধনে” বন্ধ করিয়া] আনগনকে' কৃল্টার্থ কোধ 

করিতেহছ 1 এক ব্যক্চির 'ওছপত়্ী: সংহত -তাঙাকে কনযাদাজ: করিতে 

কুঝিত হইছেছেন1 1 আকবর হখ-এতিসা জুছিতাহক অকুল সমু'্র 

ভামাইেতছ। রমণী পক্ষে সখী ক।লয়ানি স্বরূপা £রসপী। হৃদয়েশ 
পিকে ছুষ্টিকিৎসা বাধি 'করে- পপ ভিত "দেখিজাও ধৈর্ঘ/ ধারিতে পাকে 

মস্ত কার্ষের নিতান্ত অক্ষাদ হইলেও নিশ্চিন্ত গ।ফিতে পারে। এমন ফি 

ভীষণ শমনের- .করালঞ্রাসে *তিত ছইতে দেখিয়া অবাইকরণে:স্হিয় 

থাকিতে পারে, তথা, সগত্ধীর অহ ঝিয়পতিকে শয়ন দেখি 

কদাচই ধৈর্যা ধরিতে পারে লা 1কজামি আনেক ওবয়ে ই. বিষবীগণের 

মুখে এই কথা গ্াবগ.করিয়বন্ছি ষে “স্বামীকে 'হমের ঘুক্ষে দিলা পরাণ 

ধারণ করিতে-পারিষ ভখাচ অপদ্ধীতে দিতে প্রঞজিৰ ল17”- রে দেখব 

চার! দেখু জোকে তোর: বশ শাসক) -তকমন  ঠেই :ঞাগঞতিশ 

কন্যাকে সেই-সগদ্ধী বজ্জপানধপ হোর- আনলে এফুলে মলে নিক্ষেগ 

করিতেছে | কেমন মুড়ষু মশা গন্ধ অশীভিপর ত্বন্ধের ভিত জিভ? 

কনার বিবাহ দি] স্বক্ষীর উচ্চ রুলগোরব পক্ষ] করিতেছে | ও 

পাপী নরাধম কুলীন সন্ধান ধর্ম্মপথে জজাঞীনি “দিয়া. বহছরিবজ 

ক্রিয়া আপনার অরে এককাজে অআজেক কৃলক্াল$কে টকা যন্্রীণ/ 
প্রদান করিয়া আশনার জন্য কাক রেয্নব নরক জঞ্চয়: করিয়া মাইন 

তেছে । বালা বিরাজও সঞফাজের রদ শত্রু ) এই কুক্ুসিত রথ] এ্ীব- 

তিভ-প্রাকায়, অলকয়ে কাঁমিদী সকল কনাপুজ ও সব. রুরিয়ণ স্বাস্থা-ত্ 

করিয়া ফেলেন। অক হীরা পঙ্ দস্তা ন লন্তর্ততি সকলও অফ -শএন- 

মদনে খঙ্গন:করিজ 1. যেই দহ্থাপণপের ১প্রতিকজ প্রান: করিয়া খাকে'। 

নুস্থকায় সবল এরীয় প্রচুল চত্ত হাল্রও সময়ে -্ী পহকাসে দেককে 

রল্ম.ও ভগ্র করিয়া ওকুত যৌবনে বন্ধ, ইলা পক্ডে এবং অল্প বয়মেই 

জী বটল! পজজ্প জয়ে 1 কান কোন স্থলে “বাঝিকা” যৌবন পীঙ্গায় 

গদ পণ কত: এন করিত জর ত দিখব1 ভাইস খাক | আগর 



বাক্ণরা অর্জহদিকক।- সী নক্জ করিজ। জগিক+নমসে কিছ করন, | চান 
ড্বের/রন গীবাপই)জঞ্পত হয়ছে এ৫র ই. বর হাত খনকেলত। -কোজতিউ নেক. 
বিরত বঃজ)8ববহহ+আ লীরে বিরএ হ+ সময়ে দস. ঠন ক জা? কা হহরংলাজে 

আন্যরাওকং মৃত্যু গা. দিয়।১. কি জ্র্পরস্থইি। না করতেছে ও জুস 

শ্নক্কর্তালিক, বিধরা! নিব নিচ করিয়ও, ন্বহন্ডে ছস্কর বিষ বক্ষ 
পোপঞক্ত কিয় গিস্কাছেদ । পক্ষে জেই' বধ! হৃদ শখ পরশ ।খ| বিজ 

করম॥ দমন্জ) ভি। রবর্ক সম দাত ক্রিজ। আজে ভঞারতগকংমি নীগথ 
(দই নি রক্র চ্ছা যয আলীর হইয়া, লিড. ঘঃলবয় অ্বষ্টলতন; হত» 
হথাক্যাকাঁর পাকে; ভাজ জঞুগজল এবমগর্জন কারতেচ্ছন,:২ 1... 1.7 

» ধনিগাচব্রিানুজ্িবপ্গা কলদয়ণছদ যু ঘুবরুগ। প্ মহঃক্স। প্রসী 
গশ+ বিজতম পুজঃপণন বন্ধগণ- এদ্বস্কুন করল 'সপ্পরিধরা] 'নন্বীনা বাল» 

রাজপুখে দণ্ডা়ষণনানকইল়| মর্জানবেদ না কা তত্র, 'হওত ছ। আ্বাগিন্:!হ। 

ক্বানজিন্। লিলি রণ দস বর ফেজ্ছেন। রী ।জুছে বর ততটা পর গছ 

হীন! ক/লিকার অজন্চ মায়ম দক্গ মদ করুন: । স্অন্দজ : এ. জা 
কমর-নলিরীর লক্ষন কীর রাভিজচ গীধারি ত  গ্ষরি তকে আএক্ষবার :। 

জোকম:করুন:1, ভাঁরত্রার্গন্ 1 এইজ পক্ষ, ভুতব্ধীর- হুর কি না 

চকচক নধর গৃ্ষ/ক্ষি আর পির হচ- জেগে: নয়ন নিতে কারি, 

রেন ৫দইখানে ইং জসঞখ/বিধ্গাগাণের বর হনহখ্কমি- গতজিতেত জাইবেন ও 

পন্ডিহীনাঞ বীনবা্থণের ৫র 8 ন-ধ দি? বক্ষবেশে করাহ্যাতোর স্কুদয় রা 

রঞ্ষ ধ্বনি শিরকড়ন্ত জ নিত হুঃডসথ পদ ক.ধব নি: জআর্জা যি কল" 

কিবপঅনর জাল সিম শেকে ৭ ভন/্য নি, শোক্ক-জ নিত, করুশ-+ক্ষিল মগ 

রুরু ধ্বনি জা ত্য রঃ অনা পত্ধব লি). গপানম্পবা ধরি” ফকাচজর এডি 

ধ্বনি বিবিধ : গল বিষ বণ ম্যুপ্রীজ সর ধিল্প হইকা ২ জার সঙ্গ) হয় না 

গাপলয়ানতার দরসে করাও দ্বার ;ন.। আলি এর: স্বর্ণর ৭1 ফোডুন্টী 
রগ সমনতূণে। মাতা. ই. ্বসক্চের' অনোক্ষণরি শীঃব্কল সরলা সরছাড়ি 

সীনাঃহীনাকবিকব য় বেশী দার্শন করিয়া বর্ম) গস্তঠক রগ. অছীতৃত, ১) 
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আখ্রা-একদিকে হেষন হনব অরালগণকেন ধর্িযমাধীনী করিয়া অ্সঙ্ 
ষক্ত্রপা প্রা করিতেছি। জগ দক্ষ স্েমলই তরজাতিঞ্চল স্পা সহ 

খপ দন্ড তো করিতেছি জায়? অবালানইড়নজান্প পাশখোক় পানী । 
-সআংমরা/ভ্রীগংণর উপরুব্ধীর্যা ' ওরশ,  [লকবাংপর দউ গঞ্জ আাভুজ্ছ 
প্রকাশ, ধনু বাশের লি কটাতগী রক কাশ, ও্তিযে দ্ীর পরী "বল প্রকাশ, 
সাধুর নিষ্ঘট জহক্কার প্রকাশ/স্ঠক্ষয নি ক্উপবা চালতা; গুকা্প কিনতে 

শিক্ষা করিয়া 'অন্তি খর্পিত কই গর়্িগা্ি 1এনিতা আপরিবর্তন” জগত্তের 

স্বাভাবিক ধর্শ) (আিয়চি) ইকা জাজিয়পঙ মন্গবাকর্ত পনির -পরিবর্তদে 

পাহলী নহি স্বার্থপরতা ঈর্বমাতশগ্ধ মুলা) চ্ছ1: ছইনইা'অনির়া অধ$- 

পাতে যাইতেছ্থি। ঈুরাঙের, ভী বিফোপ হছে গানায়া€স বিবাহ করিস্তে 

পারেন, কিন্তু রাণী তাহা পাতেদ শনাম্পহচকি ভকানক হ্ার্ক্স রঙা! 

সঙ্গতি দঞ্ষল) সকলমনীক্ে ই স্জাউীরূটপ'জবদ্থান করিতেছে পিস 

পিতা পরমেস্ব্ের: বিক্/ক্ষে গা রিয়া কুক নিষ্কাতিষ্ঞা1ইতিদ্পিনিঘ, আর 

কষেখা তাহাতে বুজ্তবার্ঘ্য হইতত: লগ্ন) দ্বুইনীপঞ্ষ পরকান্টীকালো : ঘাসে 
বাসন] প:রিশুরপের্বপ ঘাবষগ-৫ফখিক্কা শোসিলে গোপনে ফোম কক 
ঘা করিতেচ্ছেম। অর্দীনে (দিলে: সাতশ ক্চণে খু সবীজ 'লজ্জা- দ্ে স্কত ওজ- 

ছাত্র কত জআত্মইত্যা। না" হইতেছে) দিন বগম 'কঙ্ত কত, পবিত্র “বং শী 

বা-কলক্ষিত দা হইাতেছের পাপ ভাত জবি ইতেছে। 
আগর! তাঞ্চাপ় আর্ত ধ্টে পণ্ডিত-ছইয়া ন্ট হট্ করিখ্ডেছিণ পপাগ- 

সর্প আমাদের সনের উদ্চক্ি ৪ উচ্চ ভনাব লজ পলায়ন ফহিহ।ছে। 

এক্সাণে কেবল কতকগুলি নীচ-্রন্বর্তি অর্দিনৈর জেছরাজা বিকার 

করিয়া আছে । বা নিষ্ঠী; সত্যপ্রিয়তখ, দৃঢজ্রতিস্ততী, “মসের 'এরকতী, 
কোথায় চলিয়। ছয় চ্ছে চি এক্ষণে ঈগাধমধা পরস্পরের 'অধঃপতমে পরি 

স্পতর' সন হই 1) কিংস ভধরনিবলক্থীত প্রিয়তমগ আন্ডার + র্বনীপি 
করির 'তন্ষিজিত্ত' সতত কাধ-রাক্ধিণ জার্ভার 'অন্পামানে হাসা ছাড়ি, 
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আতার কক প্রকুলিত হই; আডার দরিদ্রা্শার্শন.করিলে, স।ম লা 

নীরে নিমপ্রদ্ছই.ব হনেব-একতা/লা স্থাকান্ডেই জাসাদের এই শোচনীয় 

অবস্থা উপ্ক্ষিত কুইয়াছে। প্াগের কজ চুঙাগ ) হখন অক্ধার্থ্য..কর়িক1 
পাপ লঞ্চর'করিতে শিন্ষা-করিয়নন্ছি ) তখল জবাই দণ্ড ভোগ ক্রিক 

কইখে ।-বখন- জাসরা গ্বর.স্তবজিয়া পৃথক প্র ভক্ষণ, করিতে শিক্ষা 

করিগ়াছি, যখন অংতা 'জঠতায় লিরিক মসগ। কর বন্ধ করিয়াছি. 

যখন স্বধর্জাবজন্ী আতার-হদয়খ্য ক পাঁন,.কর্মকভে শ্শিক্ষ1: করিয়।ছি । 

হখন বিপদ্গ্রস্ত জাতার আর্তনাদে বধিরন্ভ)ব: জবজ্ান্থন করিয়া উদানীন 

হইতে জভ।াস করিয়1ছি 4 কখন দ্ঙ্গাঞ্ষের অধ$পতন না 'হুহয়] আর 

 ফান্ গুজাতদ জাতির কইবে । - আসর! এসন, নরাখন, ভীনসাহস ও 
কাপুরুষ হইছি যে ভরলার-তরলা, বার কল) দুঃখের ছুঃখী, জীব- 

নের জীবন আভ13 বিধষ্রীর -করকবজিত- এবং নিগীড়িত হইয়া 

পরিত্রাণ লারমা জার্ভস্বরে -.ই-ভাই বলি] চিৎকার করিজেও, 

উপযুদ্ক সঙয়ে' আগর ববজ্বল প্রকাশে অগ্রনর হই লা। সাল 

দেখাইবার উপযুক্ক সঙ্য়েও সাক্ষপী ছই-ন1$ এক জন শত বিখ্ল্ী 

জাফানা- কীট, প্রিয় তম-.ভ্রাভীকে পঙ্গ-দজিস্ত করিতে খাকে) আর 

আ?মর1 শতাধিক, আন?) আকার উতর উপস্থিত থাকি) তাক!র 

লাকা কর. ছুয়ে থাকুক রং লেই- আরাধম বিধর্ষির লহ্বিত বো 
দিয়) কাপুরুষন্থের চুড়াঙ্য স্ৃষ্টান্ত দেখাই] অযোচ হেরর লরক 

সপন করিয়া খঃকি-।- জাদর1- সকল ভাভাক মিলিকা চক্ষে জলদি, 

বিপদ্গ্রন্ত আতর চক্ষের জল ন1 যুছ।উর?, বিধন্ঘীকে লাহ1যচফিয় 

রংতাঁধার ঘেই নঃ়ন-নীর শতগুণ বর্দাত করিথা থাকি । সক, 

জধ$পাতে বাইকে আব; আমাদের কি বাকি জাঙ্ছে। ভাই লকজ। 

একবংর- ভারিস দেখুন আমাদের হান আস্:ফর মন্তকে-দিযক্যর পঞজ- 

আগত হইন্েছে”কি 514 ধীছে. জার--গৃফ'লামত্রী - বাই ধিক কি 

আমাদেরছকর রড পর্বাস্তাজপন্ধত-হইয়ছে। রন্গ্রস্ু ভাযতস1ত1-.. 
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এই কাপুরুষ সস্তানগণের দারণ। চু্স্ঠ দর্শলে ভুঙখ্খে জিরিফাঁশ। হইয়া 

বক্ষে করাঘাত কর তর দ$ননহাহঃকার রব রোদন 'করিতেছেনও 

জননীর. সে ফলে হর (সান্ধ্য কোথা র পলায়ন করিয়াছে । নূব-বিক্শিত- 
নলিনী-নদৃশ"নুখ-কাঁন্তিতে কারিষা গড়িয়ে দেহ'স্মশানভূজি গ্রায় 

হইয়াছে. রাজরাণী -আনি-ন্বধীন্থতা হারাইক্1 পথের ভিখারিশী 

হইয়াছেন । “ অন্/-কিছিত-রাজর+শীর কথ! দুরে থাকুক একদিন 
দেববালাগণও-ষানার গেব1] করিত, সেই “নহীদ্ঘলী-রমণী। আজি পর“ 

পদ মেবিক) সেই,.গুঁজাতন$আজি পর-মুখ গ্রেকজিণী ;-লেই দেব- 
ল্মরণীয়া” আজি পরান্ু্রহাকাজ্কণী-; সেই ছাস্যযুখখী কাজি রেদন 
পরায়ণা; হা ধিক [বলিতে হৃদয় বিদীরগ হয়, লিখতে. .ফেঞখনী 

অগ্রসর হয় না। ফে জননীর আর্য নামধারী অসংখ্য পুজ্র রঙ্ুমান, 

উহার ঈদৃশী দশা, ইহা কি তৃণ্য, কাপুরুষ সম্ভাঁনগণের: কছঙ্ক নয়. 
তাই নকল 1 জাগ্রত হুউন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'হুইয় কুৎসিত দেস্খাচার.সকলের 
মন্তকে গদাপ্ণ করিয়া উন্নতি €সাপানে- গ্গারোক্ছণ জন্য বদ্ধপরিকর 

হুউন। প্রাণ পর্যন্ত পণ রাখিয়। উদ্দেশ্য সাধনে তত্পর হউন। 

কিছু দিন এইরূপ চেষ্টা করুন তৎপরেই দেখিতে পাইবেন, ভারঠতর 

সেই ভুর্য্য। সেই চন্দ্র» মেই- নক্ষব্রপু$ী, সেই : প্রভাবিত. সেই গ্ী, সেই 

সেই শৌর্যয-বীর্ধ্য আবার আনিয়া দেখ।.দিবে । আবার আপনাদিগের 

নির্ঘল ষশশ্চন্্র লমুদিত হুইয়? 'রিমল-কিরখে জগৎ বিমোছিত করিবে ৭ 

আবার: প্রস্ভাপ-বার্ভও আবির্ভৃত হুইয়া শত্রু শরীর দ্ধ করতঃ 
আপনাদের মহ্থিন)? ঘোষণ! ক্কারিবে 1, 205 0১0৮0 

পাঠক !-_কথায় 'কথাঁয় অনেক দূরে আসিয়াি, চজুন। একার 

মম্পট- -শঁ্ততের কার্যযাবলী দর্শন-করি $ প্ররেকেরের বল বিধব! দ্বাদশ বর্ষ" 
বক্ষ! ভগিনী ইন্দুমতী সৌন্দর্ঘ্য-স্ো ভার গুর্ণাসুর্তিত, স্রিতাউমীর শশ্দি- 

; সাক্ষার্থ কমলার অবতার; স্ষ্টিকর্ত মনে মলে এই ,কন্যা'ললাম 
রে করি আপনার নি্গবণ কোলের পরাকা/&। . এদন, করিয়া 
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ছেন। এ রমণী একবার, নয়ন-পণ্জে পতিত. হইলে, চিরকালের জন্য 

হৃদয়-ভবনে বিপাছিত াকেন। স্ভুলিব্র. নিমিত্ত 'নিেষ্চেষ্ট। করুন, 
কিছুতেই ভুলিতে. পারিবেন ন11 ইন্ুত্রীর-করীরে যৌবনের চিন্তু নাই, 
কেবল আভা মাত্র অলঙ্কতা» এ- রমণী গুণ, এঠীবনে পদার্পণ. করিবে 

যে কিরূপ মনো মোহিনী হইবেল,.তাঁহ] লিখিতে লেখনী অসমর্থ কি. 

তরলায়ত চক্ষু! কি. নব-বিকশিত'নলিনী-সদৃশ্ মুখখানি | কি. জুদীরঘ- 

নব-নীরদ-বিনিন্দিত-অর[ল-কেশধাম 1 কি জুন্দর কপাল-ফলক ! কি 

আবক্র যোড়া জযুগল! কি নধর-নবীন-অলগবন্টি! ইন্দুমতীর যে 
অজেই দৃষ্টিপাত করুন, সেই অঙ্গই আপনাকে সস্তোষমিগ্র বিল্ময় 
সযুদ্রে-নিমগ্ করিবে |. ৃ 

ছর[চার, শরৎ) এই অবলা, বিনা টিকা নর 

সতীত্ব-রত্ব হরণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; অনেক দিন ধরিয়া কত 

কল্কেখল, প্রকাশ করিল, কিন্তু কিছুতেই কিন্তু ফল ফলিল ন]1। 

সরল। বালিকা তাহার. কিছুই বুঝেন না,দাদার বন্ধুকে দাদা বিয়া 
পরিভ্রভবে হাসিতে .ছান্সিতে নিকটে আসেন, হাসিতর1 মুখখানিতে, 

হান্সিমঃখ] .আদরের কথা বলেন. | হাসি হাসি ভাবে শরতের হাত 

ধরিয়া এ দাও. ও. দাও বজেন। কাজি ছানি যুখখানিতে যেই আয়ত- 

নয়ন-যুগলের এক একবার কয সন্ভুভ. চট্ুলত] প্রকাশ পায়, তাহ 
দেখিয়া আনিস পাপঃস্সা গ্রভর গাপংহৃদয় ধৈর্য্য হাঃরাইজ। 

নীছান্তঃকরণ, নীতা একাশে গ্রতিজ্ঞাবন্ধ হইল ছুরাচার আপনার 
হম্পুরভি.. কলের “বিশেষ বশীভূত. হইল |. রর তা 
দেখিতে লাগিল. 7 55 রি 

. লাম্পটা ভয়ানক দোষ, য়ে ঝি হি তাছার, ভুল ফোর রনারকী 

জগতে অতি, বিরল; ;.থে নয়াধম আপনার ছস্চরি্তা (দোষে; পনি 

রমগীর ষতীত্ব নাশ, করিয়াছে, তাক, মহিত কোন পাসীর ভুলন। কয় 

না। লম্পট নরাধস, "যাহার. দতীত্ব ন্ট করে, তাক্ছাকে&জন্মের মত 



হণ 7. ৩৫ 

কলঙ্ক-সমুদ্রে ভুবাইয়ী দেক্স। তাহার মনের নখ, সমস্ত জীবনের জন্য 

অন্তহিত হুয়। ভাছার' হৃদয়, অসছা বন্ত্রণারূপ দাবানলে নিরন্তর দ্ধ 

হইতে থাকে এবং সে য় এ জীবনের মত বিধবা হইলে আত্মবন্ধুর আর 

নধবা হইলে প্রিয়পতির ছুই চক্ষের লে স্বরূপা হয়। ছরাচার জম্পট, 

এই ঘৃণিত কার্ধা দ্বারা কামিনীর পিতৃ ও শ্বশুর কুলকে ছুরপনেয় কলঙ্ক 

পঙ্কে লিপ্ত করে এবং হতভাখিনীর প্রিয়পতির পবিত্র হৃদয়ে যে মারাত্মক 

হলাছল ঢালিয়] দেয়, সেই নিদারুণ বিষাদ-বিষ দিনে দিনে ক্ষণে 

ক্ষণে তাহার কান্ত-পুষ্ট-দেছকে জঞ্জরিত করিয়া ফেলো | মরিজেও চিতা- 

গ্িতে তাহার সে ছুঃখ ভঙ্মী ভূত হয় না। বে নরাঁধম ল্পট ছারা, এই- 

রূপ অসঙ7 যন্ত্রণা পরম্পরা সমুৎপন্ন হয়, ঈশ্বর তাহাকে ষেকি গুরুতর 

দণ্ড গ্রদান করেন, তাহা আমি মানবীয় বুদ্ধিতে প্রকাশ করিতে অক্ষম । 

তাহায় পাপের ক্ষয় নাই, তাহার নরকের অন্ত নাই, তাহার ছুর্দশার 

ইয়ন্থা নাই, তাঁহার মনঃকষ্টের অবসান নাই, এবং কোন: কাজেই 

তাহার মুক্তির উপায় নাই | সাধু বাক্তি সকল তাহার মুখ দেখিতে 

ঘৃণা বোধ করেন । পু্থবী তাহার পাঁপ-ভার বনে অসমর্থ হয়েন। 

ঢুরাত্মা লম্পট, সতীত্বনাশ কালে » “আমারও ভগিনী এঘংস্ত্রী আছে, 

অন্যে ইহার প্রতিশোধ লইতে পারে» ' ইহা যি এক একবার মনে 

করে, তাহা হইলে বোধ - হয়, [3 গুরুতর পাপর্স তাহার 

প্রতি হয় না। | 
_ কমলাকান্ত কুক্মমেকে একটি বাটা নির্খাণ করাইয়া দিয়াছেন: । 

তাছাতে “অনেকগুলি সেবক. -সেবিকা অবস্থান করিয়া থাকে। দলই 

কুষ্ুমের বিশেষ অন্ুগ্ঠত। এক দিন কমলাকান্ত, কুন্মরুমারীর খঁছে 
আমোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত কন্তিপয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যা- 

দির আয়োজন করিলেন, | ুম্মদকুমারীর বাসগৃহটি, পারি স্কৃতঃ পরিচ্ছন্ন 

এবং স্ধাধবাজিত; গৃহভিত্তিতে রুচি: এবং অরুচিকর অনেকগুলি গুতি- 

মর্্ভ লম্বিত অ+ । সাধ মধো কাচনির্শিতি নানাবিধ আলে!কাধার; 



৩৬. সরেঞ্জি-বীপিনী ৷ 

 উত্ধ কয়েকটি কাঁচের ঝাড় গ্রলন্বিত ; লমন্ত গেজেটি মুল্যবান সুচিন্ু 
 বস্ত্রে আচ্ছাদিত, তির এক পার্খে অত্যাশ্টর্যয-ক'রুকার্ধ্য-সম্বলিত 
ৰ মনোনয়নের আীতিগ্রদ-পর্যাঙ্ক : তদুপরি সার্াহস্ত পরিমিত স্কিতি- 

| স্থাঁপক গুশোগেত- ছুপ্ধফেণনিভ-গ্ুকোসল-শষ্যা বিযাজিত ; তদুপরি 

. মশকারি সংযুক্ত চত্্রাতপঃ মধ্তাগে প্রলস্থিত একখানি ক্ষুদ্র টানা 
পাখা । অপরপার্থে বলিবায় স্থান, তাছার একদিকে একখানি বত 

| আদর্শ স্থাপিত, অন্য ছুই দিকের ভিত্তিসুল, উপাধাঁন সারিতে আুশ্পো- 

| ভিত, গৃহ যধো বিলাসদ্রব্যের অভাব নাই | কমলাকান্ত, নিজ ধন দ্বার 

. এদমন্তই কুলুমেকে আনাইয়া দিয়াছেন। অদ্য বিশেষ আমোদের দিন, 

. খঙ্ধুবর্থ আসিবেন। মদ্যপান করিবেন, নৃত্য গীতাদির অভিনয় হইবে। 

হৃদয়-হারিণী কুশ্ম, বেশ-ভূষায় অলঙ্কাত হুইল। অত্যাশ্র্যয কার- 
 ক্কার্ধা-মন্বলিত-কাচলী দ্বার কুচযুগল আরত করিল, বিচিত্র বার়ানসী- 

বন, নিতসবে ফের দিয়] একটুকু বিশেষ বাঁছধীর করিয়া পরিখান 

করিল । নবনীরদ-সদৃশ লদীর্ঘ-কেশদামে, নিপুণতার সহিত ক্রী 
বন্ধন করিল এবং ভাঁহাতে ভগর-ভ্রমরীর ' আকৃতি বিশিষ্ট নানাবিধ 
হর ক-খচিত-ন্রর্ণ ফুল, এবং স্বর্-কষ্কাতিক] -বসাইয়া দিল । নাপিকার 

অগ্রে বনুমূল্য-নৌলক গারিধ।ন করিল । ক) কর্ণ, বাছ, মণিধন্ধ, নিতম্ব 

প্রভৃতি অজ সকলাকে হীরক-খচিত-ন্বপালগ্কার দ্বারা মনের মত করিম] 

সাজাইল। চরণে রৌপ্য নির্খিত বিবিধ ভূষণ পরিধ।ন কাঁয়িল। 

চরণদ্বক্নে মল্চতুউিঃ চরধ-চ্ছজে মুখরিত হইতে লাশিল | আলোকিত 

অধরোঠকে ভাঙুলরাগে, উর হােছিত উরি গজাবার, 

অসার সংসারে হারনারীই নার বস্তু বাদক মনে মনে ধা করিতে 
লাগিলেন । কুম্ুুমের চরণ-যুগলের আরাধনাই সকল- কর্মের ধার যনে 

করিলেন কুন্ুমকে সন্তষ্ট করিতে পারিলেই পিতৃপুরুষ সন্ত হইবেন, 

স্বীমাংসায় স্থির করিলেন কুঙগুষ। সেবায় সম্থষ্ট হইলেই শালশ্রাম- 



শিলা-সেবার ফল ফজিৰে বূলিয়! স্থির -নিশ্টয় করিলেন । কুন্জুমের এ 
মনোমোকিনী শধুরীর নিকটে সয়োজবালিনী কোথায় জাগে ৰ; য় 

নিশ্চয় করিলেন 1. কু্তন্বেকে হৃদয়ে ধারণ: করিবার, নিচ্ছি, লরোঞ- 

বাসিনীকে ত্যাপ করিরা হে পাপবক্চয় করিয়াছি; এ-নুখের সহিত 

ভুলন1 করিলে নে পাপ, পাপ মধ্যেই গণ) নছে; ইহ! ধ্যান করিয়া 
মনকে প্রবোধ জিলেন। ক্রমে ভৃত্য এক'এক করিয়া খাদ? লামগ্রী 

সকল গুছ মধ্যে রাখিয়। গেল। কুশ্ুম স্বছত্তে সে সকল লাজাইতে 
লাগিল। উত্তম বিছানণর উপর ুপন্ক কুকুট-চরণ উত্তম ডিষে শোভা 
পাইতে লাগিল | তৎপাশ্থেই প্রশস্ত কাচপাত্রে ছাগমাংস, রক্ষিত 

হইয়া] সেখরত বিস্তার করিতে জাগি 1 ততপার্থে পলাগুষিঞা ভর্জিদিত 

হংসড়িষ, মৃত্তিকা পাত্র আলো করিয়। রহিল । তাহার -'নিকটেই 

ককটদম্পতী হৃতএাণ হুইয়। সুগন্ধি মম্প্লায় ভুপক ছওত মাতাল 
মহাপ্রভুর আগমন পঞ্থ চাছিয়। থাকিল। তক্সিকটেই কুকধুট কাবাব, 
সওডজিহ্বা, খাউ) সকল, শুরাপায়ী কখন আসিবে বজিনা আগঙ্গনপথ 
চাহিয়া থাকিল । অন্যান্য বিবিধ ভর্জিত দ্রব্য, কুগুলিত-লেজ মহা! 
চিঙ্গড়ী মছাশয়ের সকিত+ বংরুণী সেৰীর আগমন অপেক্ষান্ম উৎ্কশ্িত- 

ভাবে কালযাপন করিতে ভ্রাশিল। তৎপার্খে “মা ভরানী” সে, 
দ্যাম্পিন্, ব্রাণ্ডি, ওল্টস্, রোৌজলিকার এক্স] এবং মরূপে বোকুরামধ্যে 

অবস্থন করিয়া ভক্ত-সেষফের আগহন-পঞ্থ নিরীক্ষণ করিভে জাগি- 

লেন 1 €সোভাঁওয়াটারঃ লিমেশানেড এবং বরফ মক বন্দিয়া রহিলেন। 

মাতালের প্রেমে বরফ সঙ্হাঙ্সয় অন্তরে অন্তরে খালিক লাশিক্গোল 1 

হাঁকা, কআআলবোলা, তামাক লকল, বনিক বলিয়া, আঠলাতন: হাইতে 

লাগিল। অগ্নযাধারে অগ্নি, নিমজ্তিতের আগমনে বিকান্ব দেখিয়া জ্োথে 

ন্ শন করিতে লাগিল । আতর, গোপাল রঙ্গ, :লেবন্ার এবং 
বিবিষ্ব কুছ সফল, কখন শিরে চড়িবেন; তাছার সময়ের আপে- 

গর বলিয়া-থাকিল | ক্রমে ক্রমে কমআাঁকান্তের বন্ধুবর্গ জাপিয়া উপ- 



৩৮ টি সয়োজ-বাসিনী | 

স্থিড হইল | গৃক মধ্যে 'বআখবন্দ কোলাহল উখ্িতি হুইল | কিয়ৎক্ণ 

পরো, শুভস/শীম্বং বলিয়া, অকজে সেবায় বসিল1' উষক-চক্রে রমনীই 

প্রধান দেবতা+এই.জ্ঞানে কমলাক্ষান্ত, কাচপাত্রন্থ লিমোনেড মিশ্রিত 
মদন 'সঞ্েং কুন্মমকুরারীকেই প্রবান: করিলেন কুদ্ুম অর্ছেেক পান 

করিয়া অর্ধেক প্রসাদ পাতে রাৰিয়] দিয়া বারুণীর তীব্রতেজ-গ্রভাবে 

বাঁনগীর নায় স্বখ্চজ্ে করিতে লাগিল $. রাম বাবু সুয়াপাত্র গ্রক্ণণ 

করিয়া পরিচারক কঙ্গলকে দিল | কিরণমাঁলী বাবু রুমাল দিয়] কুস্থমের 

মুখ মুছাইল। প্লাধু ঘাবু ব্যস্ততার “সঙ্ছিত পাত্রস্থ ছুকুট-চরণ-রমণীর 

ফুখে ধরিল। কুনু এক. কাড়ে তাঙ্থার অর্দ্দেক গ্রাস করিল। অপ- 
রা প্রসাদ গুর্বস্থিত পাজে-খ1কিস্াবন্ধুরগের অপেক্ষা করিতে লাঁশিল । 

কমলাকাস্ত গুনর্ধবধর 'কাঁচপাত্রে অদ্য ঢাজিলোন এবং লিফোনেড মিতিত 

করিস নিজ জটনক বন্ধুর ক্ছাত্তে পণনার্থ প্রন্ধান করিলেন । এইরূপে 

পণুন জিতে লাশ্িল। দেখিতে দেখিতে ' খাদ্যাদি অন্তহিত হইতে 

লাগিল, কআ-ভবানী,কোতলধার পরিতাগ করিয়া চর্ধাধারে প্রবিষ্ট 

হইতে লাশিলেন। এ-দিকে বন্ধুবর্ধের মত্ত্রতাও দেখা দিল | গাঁনবাদা রঙ্ষ-. 

রম. উপিতে নবাব আতর গোলাপ জল, ফুল্ ও চাট স্থল গৃহ-তলে 

ছড়ছিড়ি,কইতে লাগিল | দবিকট বলো, উৎকট চিৎকারে? ভয়ানক 

তালধ্ব দিতে শ্থ্ প্রতিধ্বনিত- হুইতেলাগাল 1 কুদ্ছম, উত্থিত হইয়া 

নৃতা জাব্র্ত করিল দন্ধু হকলও সত্জে সক্গ নবচিতে লাগিল | পাদ- 

ধ্ব।নতে হৃহণভল- কম্পিত হুইতে' লাগিল. আবার সকলে উপবেশন 

করিত পুন? য় পানজজবস্ত হইল ।.ক্রমে ক্রমে সক্চজোই . বি শের অস্ত 

হইত গাব এই: অযসয়ে শরচত্্র রাধ্র-সছিত বিবাদ নার টা 

নিজ বিষয়ে সঙ্গে বন্তুত। আর্ত: করিল? র সিট বা 
দেখ রাধতোঙ্গায় আমায় অনেক অন্তর । তোমার মগ, জাফার 

তুঙ্জন! করিলে, গোষ্পদের সহিত সাগয়ের তুলন। করণ "ছয় জমি বিদ্যা- 

বুন্ধি-ধন-দানে তোমা অপেক্ষ! সহজ্রাগু,ণ প্রোষ্ঠ ; আমি যেন্ণনে পদ্দীর্পন। 
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করি, মেস্থান পবিত্র ছুয়.। আমাকে কত রাল। কন্যা- প্রদান: করিয়র 
আপনার উচ্দ, কুলগোরব০নবক্ষ..কসিয়টছে কি. ইংরংভী-কি মংস্কৃত, 
কি বাঙ্গালা নফল ভায়াতেই জানার বিশেষ দু৭গাতি, অঠছে। আসার 

তুল/ গুণবান পুত্রে পৃথিবী গেঠরববভী,আ সার সকিভ তোসারুাকধাতন 
কথা. কহ উচিত | আমি, বাঙ্গালা ভাবার. স্ ৬ আমার »হিত, তুমি 

সাবধানে কথাবার্ত1. কহিবে। শরতের বস্তুত] শেল -না.হইতে কাইতে 

চষক-চত্রস্থ যোগীর্শ কছিল-মা-ভগবতি পার চক! একটুফু ক্ছির 

হও । তোমার বদ] বুদ্ধি আমার অগোচর নাই ॥ মা.রাজলা ছযার 

এম্ এ একবার স্থির হও) তোয়ার -কুলমর্মগাদ] আসি বিলক্ষপ জ।লি। 

জায়কীব ! তোমার ধন লশ্পত্বি, তোমার - ভ্্রীগকেতেই কা শিত 

আছে। মা অহঙ্ক।রের প্রতিসুর্ভি! অহস্কাঁর ত্যাগ-কর / পৃথিবীতে পা 

দিয়া চল, তোমার স্ুর্থতায়, সর্বনাশ -হইজ-) তুমি-পৃথিবীর -ককটক- 
স্বরূপ। নরকের দ্বারপান-স্বরূপু১অগ্রন্ধার় জআস্পদ, স্বরূপ, প্পের দিক 

স্বরূপ, তোমার..নাম গ্রহণ. করিলে পাপবেঞ্চয় হয |. ভুমি, ফশাতাতত 

তয়ানক অনিষ্টকারী, নিজ দারার পরম শক্র,আনেক বিবাহ ক্রিক 

সত্য, কিন্ত বিবাহের ক্রিয়1 না ই,€ভামার স্ত্রীগণ» নঃথ থাকিতে সলাঞফিনী, 

সহায় থাকিতেও কাঙ্গািনী॥ ক্মধিরু কি-পতি- খাকিতেও ;কলকিনী । 

তাই বাঙ্গালা ভাষার এম্ এ+ ভুমি, দি ' পৃঞ্িবীতে- 'না জদিতে,। তা 

হইলে পাপজোতঃএত রকি পাইিত : লা । নয়াধন ! মরিচ তোমার 

নিষ্কৃতি নই.। যমরাজ, তোম$্র লিমিত রোরৰ নরক্রে বৎক্ষার জজাযস্ত 

করিয়ধঞ্ছেৰ | নুতন. বিষ্টায় -ভাক। গু করইিতছের |. "ওএস কিন 
তাই বাঙ্গাল] ভাষার, এছ এ শর | অঃয়ার "উপ রাগ কারও দা, 
প্রকৃত বন্ধু") বন্ধুকে হৎপঞে লযনিতে চেষ্টা ভি ৮ নু 

সদয়, সাধু হও আমর! দেখিয়া গনিয়! ল্খী ই... 8৯ মুই ৬ 

টি ব্লিবাদ.. গুরুতর, হবার, স্াবস, দেখিয়।” প্র :প়্িয়] 

বিবাদ তঞ্জন.করিয়। দিল । আল পঃনারন্ হইল (কর) দাও, সুর! 
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দাও শক উঠতে জাগিল। চাতুর্বণা- জাতি একজ বসিয়া সকল প্রকার 

দো তঞ্মগ-করিফ় নরক হিস্বধ্্মকে উদ্ধার করিতে লাঁগিল 1... 
২ জায় উই নরাধম, কাপুকুষগণ জাৰার স্ব(ধীনতা স্ব।ধীনতা করিয়া 

দিতে 1 ইহার] আবার দেশের উন্নতি-ক্সন্য.কাতর হয় । ইহার! 

আবার ভারতের মঙ্গল কামনা করে। এই নরাধমগণের পুণ্য ফলেই 

ভারত উৎসঙ্গ হইল ইছার1 আবার জাতির বিচার এবং খাদ্যের 

বিচার করে । ইনার আবার যজস্ুত্র ধারথ করিয়া পর-মস্তকে গদ]পণ 

করে। ইহার. আবার ক্রাক্ষণ্য দেখাইয়] বংশগৌরব প্রকাশ করে? 
ইছার| আবার শালগ্রানশিল। পুজা করিয়। গেড় হিন্দু হইতে চাছে.। 

ইকফরএই জবার জাতিভেদ রহিত করিতে কাতর হয়। ইচ্থারাঁই 

আবার বিধবা বিবার বিপক্ষে-বন্তু তা করে । পুজাতম স্বাধীন জাতির 

উৎকৃ্-৭-এ্রছণে ইছাদের বত থাকুক আর নাই থাকুক সমস্ত দোষ- 
গুরি। অধিকায় করিয়াছে 1 দ্র! গান তন্মধ্যে একটি প্রধান দোষ ; পুর] 

সম্থযাত্ব নু করি পঞ্তত্বকে প্রদান করে । দুরো, দেহক্ষয়। আমুঃক্ষয় 

এবং ধর্ক্ষয় করিয়া সর্বনাশ করে । স্থুরা, উৎকৃষ্ট, মনোরত্তি সকলকে, 

বর্ষিষ্কত ক্রিয়] দিয়া নিকৃষ্ট রত্তি সকলকে প্রত্ায় দেয় | স্মরা, কাল- 

ভুঙ্গজিন) ইহা! একবার হাছাকে মংশন করে, তাহার আর রক্ষ। 
নাই । মারাত্বক কালকু হইতে রক্ষা! পাও য় বায়, কিন্ত - সুরার হস্ত 

হইতে রক্ষ1 পাইবার উপায় নই । মাক্কাবিনী পিশাচী ক্করা। একবার 
যাহার মুধ-ুম্বন করিয়াছে, তাছার 'আর ভুজিবার উপায় .ন7ই। 
রাস্ক্সী অস্থগতকে একাদশ অকার্ষের :নিযুক্ত করে যে. তাহার. উল্লেখ 

করিজেও হৃদয় কম্পিস্ত ছইয়। উঠে ।- ভারতের অধিকাংশ অনিষ্ঠ: এক 

খর] হইতেই উত্গাঙ্গ ছইতেনে ২.ফোঁতে ইহার মোহিন-মাঁায় এমনই 
বিমুদ্ধ রে, ইহার বিপক্ষে সহ কা নলিলেও গাছ যোগ্য হয় ন1! 
ছাঁঠ্য করিয় উড়াইয়] দেয় সরা গানে হডান নষ্ট করিরা. মত্ত কওয়া- 
এপক্ষা। বিধ-তক্ষণে প্রাপতণাগ করা 'সহজগ্ডণে উৎকৃষ্ট ). একা: স্ছরা 



 পূর্ণাইন্তি স্ঠ 

আমাদের সর্বনাশ করিল। কত শত ধনবানকে কাঙ্গাল করিব, | ফত 

শত সীমস্তিনীকে অনাথা কারিয়ী পথের ভিখারিপী, করিল ।ফত' রড; 

শিশু-বালককে দুঃখের সমুদ্রে তাসাইল কৈ*-ইই সাকারী শরা, 

বর্ণভূমি: তাঁরতে আনয়ন করিল 1 কাহারা,আদ্গের পরিবর্তে ই ফর 

বিষ আনিয়া দিতেছে । কাহার এই বিষ-বিক্রয় দ্বারা পরের সর্বনাশ 

করিয়া বিপুলার্থ অপহরণ করিতেছে কাহার এই“বিধ দ্বারা আশমী- 

দিগকে নিবীর্ধ্য করিয়া তূলিতেছে । কাহারা, চ্থুরা-সহায়ে আমাদিগকে 

অধঃপাতে দিতেছে। ভাই. মদ্যপ !ভাঁই ভারতবানিন্! একবায় মনে মনে 
তাঁহাদিগকে চিন্তা করুন। একবার সেই-নরাধমদিশের বাবরের বিষয় 

আঁলোচনা.করুন, তাহা হইলেই সাবধানত্ী আপনি আসিয়! পড়িযে। 

ভাই মদাপ ! আর বিষ-পান দ্বারা শরীর নষ্ট করিও না। আর পবিত- 

আর্ধ্য নামে মসী ঢালিয়া দিও না। তোমার উপর অনেকগুলি গুরু; 

কার্ষের ভার আছে। একবার মৃত ভারতভূমির যুখ চাও, একার 
মায়ের নয়ন-্নীর দর্শন কর | একবার মায়ের পবিভ্ব-পুত্র হইয়া কৌলে 
উঠিতে যন্ত্র কর | একবার কাঙ্গাপিনী মায়ের কইট-নিবারণে' লুচ্ট 

হও । একবার আমাদের প্রতি সদয় হও্ড। একবার «কপ্তব্য ক্র কি 
হইল বলিয়?” পরামর্শজন্য একজিত হও | একবার কাপুরুষ বিমোচনের 

প্রতিজ্ঞা কর 1 একবার. পবিত্র আর্্য-দেছে, পত্র অয়োভূষখ। ধারধ 
করিয়া শোভিত ছও | একবার পুজ্র পৌন্রাদি সকলকে এ অঙঙ্কীরে 
অলঙ্কৃত কর! আমরা দেখিয়! আনন্দিত হই | যদি সুপশ্ের শিক 
হইয়া জাদাদিগকে সঙ্গী কর, আগ্রহের গৃহিত তোমার সঙ্গী ক ০ ॥ 
তোমার পিজ-চরণের ধুলা র্াঙ্ে মাখিধ চা ২ তোমাকে নী 

ক্ষদের নায় তোদার বেশ দর্পন করিয়া বে জমার জা হত ই কা 
নরাধম পিশাচ ! এ-বেশে এখন কোথা যাষ্ীতেছ ট কাহার সর্ষনার্শ 
'্ষরিবার নিমিত্ত কুপুমের গৃহ হইতে ধহিরীত হইয়াছ- ইদেখিয়] যে ভর 
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হইতেছে । চয়পে ধরি, ক্ষান্ত হও | গ্-অবস্থায় কুন্ুমের ঘৃুই তৌমা'র 

উত্তম স্থান? নরাধদ-মদ্যপ ! কিছুতেই নিবৃত্ত হইলে ন1 ট তোমার 
উদ্দেশ জমি জানি, এ নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চরণে ধরি, ক্ষান্ত হও । 
 সুস্থত্মারীর ঘরে আমোদ প্রমোদ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যন্তি সকলে 

চলিয়া গেল। গরেন্দ্র, কিরপমালীর সহিত তাছা'র উপপদ্ধী- “ছে গমন 

করিল । পা্পাত্মা শরৎ নিজ অর্তী্ট সিদ্ধির কুযোগ পাইয়া, ইন্দুমতীর 
উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কুল্ুমকুমারীর ঘুছে কেবল কমলাকান্ত এবং 

বিপিন রহিয়। গেল । কমলাকান্, ক্ুস্কমকে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিলেও, 

বিপিনবিহারী পাপীয়শীর প্রণয়-পাত্র হইয়াছিল । বহুদিন হইতে উভস্কে 

সক্্রণ! করিয়া জঅ[পিতেছিল, কিসে কমলাকান্তকে বিনষ্ট করিবে । আজি 

তাহার শুভ দিন পাইয়া, রাক্ষলী-কুস্থমকুমারী, বিপিনের ছারা কমলা- 

কাস্তকে হুরার সহিত বিষ (মর্ষিয়া) খাওয়।ইল | কমলাকান্ত 

টৈতনা হারাইলে তাহাকে উভয়ে ধরাধরি করিয়া! রাজ-পথ-প্রাস্তঃস্থ 

একটী উদ্যানে ফেলিয়া দিয়া আসিল | পিশাচী কুপ্মমকুষারী, আজি 
কমলাকাস্তিকে প্রণয়ের বিশেষ পরিচয় দিল | 

অদঃ কয়েক দিন হইল, হ্ছরেন্দ্রের বদ্ধামাতা ব্যাধি-বশে মৃতা-শব্যায় 
শয়ানা |, কোণের যক্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছেন । প্রাণ যায় হায় ছইয়1 

উঠিয়াছে। প্রকপার্খে একটী ক্ষীণালোক হ্বলিতেছে । বালিক! ইচ্দু- 
মতী মুখপানে চাহিয়া চাছিয়] নয়ন-নীরে বক্ষ ভাসা ইতেছেন এবং 
দাদা কর্সর: আসেন, এই ভাবিতেছেন আর. ছ্বারপানে চািতেছেজ। 

গুহার ইঈবৎ উদ্থুত্ত আছে। এদিকে মদাপ-্ছরেজ্র মদ জইফ্কাই 
সাত £হা বারুদি! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই | হিনি দশ-নাগ দশ 
দিন স্বভে ধারণ করিম্মা কঠোর-হস্ত্রণ ভোগ করিয়া প্রসব বীয়াছেদ। 
ঘিসি বিষ কে বিষ্টা- 'ছুতর- জ্ঞান না করিয়া] পয়ম হতে লালন-পাঁজন 

| করিয়াছেন । হিনি,স্ন-হ্ধ ঘারা পুি-সাধন করিয়াছেন । ছিপ লিক, 
খাদা- বসত দ্বারা তৃপ্রি: সাধন কারয়াছেন” বিলি) হুর্থাতি- নানী,” বিসি, 
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বিপডদ্ধারিনী,, বিষি.দেবীর দেবী, যিনি ঈশ্বরীর ঈশ্বরী, বিনি দক্সধা- 
ময়ীর দয়াময়ী, রিনি পরমারাধ্যাঃ যিনি ভবসমুদ্রে পারকন্া, সেঃ 
পরষ-গুঁজনীয়] মাতা মহাশয় মৃতুান্ধষ্যায় শয়ানু, আর নরাধম কুপু- 

সুরেন্দ্র, করা লইমাই বাহ্ত ; ধন্য রে রারুণি | তোর চগে নমক্ষার | 
ছুরাচার শরৎ, বারুণী-পানে মন্ত হইয়া উলিতে. চলিতে মনের 

উৎসাছে, বিশেষ আগ্রহে এবং স় গ্রতিজ্ঞার সহিত, সরেজ্রের গুহ" 

পার্খেআনিয়! উপস্থিত হইল । বাঠী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং কেছ 

কোথায় নাই দেখিয়া আনন্দ-সমুদ্রে ভাদিতে লাগিল । নারকী, ইন্দু- 
মতীর শয়ন-ঘৃছে দৃষ্টিপাতিপ্করিয়। দেখে দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, তম্মধ্য 

দিয় অপ্প অপ্প আলোক আনিতেছে। নিঃশক-পদন্নঞ্চারে স্বারের 

নিকট গমন করিয়া, অবকাশ মধ্য দিয়া দেখিল+ ঘৃছ মধ্যে ফেছ 

নাই | কেবল তাহার মাঁনস-সরোবরের কমল“কলিকা-ইন্দুমতী একাকিনী 

আজফীনা, তৎপার্থে ছরেজ্রের মুযুষু মাতা, বিগতচেতন। হইয়? দারুণ- 

ব্যাধি-যস্ত্রণা ভোঁগ করিতেছেন । দেখিয়া! গছ মধ্যে প্রবিষ্ট -হইফ | 

ইন্দ্রমতী চকিত হইয়া দেখেন, দাদ1 শরৎ; দেখিয়া আনন্দিত হই. 

লেন। আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। আগ্রছের সহিত জিজ্ঞাসা 
করিলেন দাদা ! তুমি আদিলে আমার দাদা আসিল না ৮ আ মায়ের, 

বড়-খ্যামোছ বাড়িয়াছে। আজি মা বড় ছট্ফট্ করিতেছে, একবার 
দেখ দবেখি, মা কেমন - আঁ. এই বহিয়া. কক সগালোগ নিকট 
লইয়া গেজের-্পা্ধ কহিলেন, দাদ] | আজি তূগি বড় যদ. শাইয়াছ | 
তো দুখে বড়-গদ্ধ ভবাড়িতেছে । শরৎ.কছিল, ভয় নাই, রে কু 

ৰ্ি ্  উর আমি সাফে শরিপিযেজি তি জান টি খারার 
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চৈত্চনাকে দূর. করিয়া দিজ। খৈর্ধ্য। হ।রাইল | তাঁহাকে. তদবস্থাপঞ্জ অব- 
লোকন করিয়া ইন্দুমতী কছিলেন, দা !.যাঁকি ভালনাই £ ভুমি স্থির 

হইয়া আমার মুখপালে-চনছিয়। ৫কন ? শরৎ কিল, বেশ: আছ্ছেন। 
(ভূমি; জঙ্গ দাও ইন্মুমতী.কহিজেন+:অধিক জঙ্গ এখানে নাই। আমি 
পৃকশাল] হইতে লইয্! আসি, ইহা বলিয়। জলপাত্র হস্তে গৃহ হইতে 

বহির্গত হইলেন | নরপিশাচঃশরঙ্ষত্দ্র আর অপেক্ষা করিত্বে না পারিয়া 

বাছিরে আসিয়া,: গমন পরায়ণ! ইন্দ্বকে বাহ্ছপাশে বদ্ধ করিয়] নিকটে 

টানিয়া আবিল। উভয়ে উভয়কে: সম্মুখে র1খিয়। দণ্ডায়মান হইল। 

ইন্দ্র কহিলেন, দাদা! “ভুমি আনিয়া, আমাকে ধরিলে কেন 2 আমি 

ভয় পাই. নাই.।,আমাকে ছাড়ি দাও | তোঁমার নিমিত্ত খাবার জল 

কইয়া আসি। শরৎ রুহিল, ইন্দু! একটী কথ! বলিব । ইন্দু কছিলেন, 

কি: কথ দানা! যা কি' আজি রাব্রিতেই মরিবে £.তুমি কি কিছু 

জানিতে পারিকাছ 8. ভবে: দাদাকে. একবার। কোথায়. আছে, শীন্ত 

ডাকিয়! ভান । আমি ততক্ষণ মায়ের কাছে বসিয়। বলিঘ়া, তাহার যুখ- 

খানি একখি । কালি: আর. দেখিতে 'প্রাইব না । আজি সমস্ত রাত্র 

বনি বলি], এ-জল্পের শোধ দেখিয়া.লই | দাদা! আগার কার্সা 

আন্লিতিছে।. ম।সয়বিলে আগার কি গতি হইবে 2. কে আমাকে যতু 

করিবে ক লময় বুঝিয়1 ক হিকা, ইন! ! ক।দিও না। ভয় কিট আমি 

লওত ৮ ০ রবিকে) কাহাক্ষেও 
হও ন$ ইনু কহিলেন, দাদ] ভি হর, কাহাফ টি 

ভাব চকাত-সকলকে হ্বলা যার, 1 শরৎ হালিয়া কহিল, সে. নর 

আর়াদনছে। কের তোমার আর সষার নিদিত |. ইন্দু কহিলেন 

ক কি কান হজ । শরৎ করি সুমি আমার ভাল বাস? 

১ এভবে, পি যে কাজ; করিব স্ব 



পুর্ণাছুতি । 
কেন £. শরৎ, কহিন্া, রাগ করিবে না; তরে :আঁষার .এই লেইনভীক়া 
ফাস, ইহা-বলিয়] সবলে ন1লিকাত্ত মৃখণচ্ষন করিব 1-ই্দুযতীর 
সর্বাঙ্গ কম্পিত হইল/ ভাবলেন) কিং সর্বনা 1. আমার করেল 
দাঁদাী ত এমন করিয়] যুখচুষ্বন . করে না.1 দাত এমন করিয়! কখন 

আদর করে না। এ আমার মুখে মুখ দিল কেন! রায় রাম! সঙ্গের 
গন্ধে ষে বমি আসিতে লাগিল । একা কহিজেন দাদা! ভক্মীর 

মুখে কি সুখ দিতে আছে ? কৈ আমার ল্ুরেন দাদ ত.ফখন দেয়. না 
শরত কন্িল, পরিয়ে ! আর দাদ। বলিও না,.এসন আমি তোমার গতি 

বা উপপতি, ইহ] বলিয়া সবলে আবার. মুখ চুক্কন করিয়া । তখন 

ইন্দুমতখার প্রীণ উড়য়া গেল। চদ্থু্দিক, নাক নিরক্ষখ. করিতে 
করিতে রূদলী- -দলের ন্যায় কম্পিত: হইতে লাগ্লিবেন, এবং ,অন) কোন 
উপায় না দেখিয়। মাঁগে। | বলিয়া চিত্কার করিয়া. উঠিজেন | .দুরাহ।র 

শরৎ, গতিক মন্দ দেখিয়া বস্ত্াঞ্চন্তে এ ছি কারি 

বলগুক্বক ভূমিতলে পতিত, করিল 1... কত ২ ক 

লেখখনি ! সাবধান, আর না, অন্দেক. জীন জার, কোন ॥.অশ্ীসর 
হইয়1 “কালামুখী'” নামের সার্থকতা নন্গল়্ করিতে উদযুক্ত, হইছি ? 
পৃথিবি! তৃমি রসাতলে যাও । ধর্ম! তুমি. অন্তন্িতি- হও): লাহুতা)! 

তু স্থানে প্রস্থান কর । কলন্ধীচন্্র! আর... কেন কলক্িত হও; ক: 
বারে চির অস্তে গমন কর়। গবন তুমি আর” অনিল-চশনে ৬ 
রক্ষায় বিরত হও । সত): .নতীদ্থ না! করণ কর্িজেও, হৃদর কেদিপাত 
হয় জ্ক ঘুণিত হইতে থাকে । সংবার - বিষয় রোধ ছয়. 

জীরব। ছ। | মনুষ্য নাহস বধিক্? ইহারাইসআবার গুথিত্বীয' হাধান 
সীল ব বজিয়া অহন্কার করে. ইহাই; আহার খর, ধর্ধ: করিক্কা রর 

চে পথে এুচৎকাব্র করে। :ইন্কারাহ: জাবার খবর, জা, জকিতে 
শা করে | ইজারাই. আবার জ্ঞানী, দাদী): বিচারক হইয়া জোক : 

ৰ র জন্য-্বস্বকরে | ছয় 1হায়1গক সর্বনাশ কইতে চলিল $.ছে 



ইঞ্জধথজ ! ভুমি এই : সময়. একবার  রাঁজদণ্ডের কার্য কর | ছুরাচার 

শরতের মস্তকে পতিত, হইয়া তাহাকে শতধা বিদীর্ঘ কর। কালসপ্দ ! 

তুষি.. কোথার' আছ, একর!র এই লময় আনিয় ছুরাঁচার শরতকে 

দংশন কর. ভগবন্কুর্্য ! কোথায় আছেন, একবার এই লময় উদয় 

হইয়া, আপনার ইম্বুমতীকে রক্ষা করুন । পাপশ্যামিনি! তুমি প্রদ্কাত। 

হও । আর ক্ষণকাজও থাকিও.না। তোমার সহায়ে নাঁরকী, কি অকার্যয 

করিতে উদ্যত ন] হইয়াছে । সাধু সদাশয় মহাপূরুষপগ্ধণ ! জযগ্রত হও 
আর দিম্তিত থাঁকিও. না । শরৎ তোমাদের সর্বনাশ উদ্যত হইয়াছে । 
হায় ] হায় !কি.সর্ধানাশ ! কোথায় যাই, কি করি, কিছুই উপায় 
দাখিতেছি 'ন1। ছে ভগবন্ ছে দয়াময়! ছে সর্ধভূত-রক্ষক! ছে 

ছুর্বলের বল! আপনি এ সময় কোথায় 2 একবার অগ্রমন'করিয়| 

আপনার, ইন্দুসতীকে রক্ষা করুন। লা হয়, ভূগর্ভ হইতে যুগপৎ 

দহ আগ্মের-প্থিরির উৎপৃস্তি করিয়া, পৃথিবীকে একেবারে দব্ধী করুন | 

হায়.! হায়! কি হইল,এী- 'নিতাষমীর শশি-কলাকে, দারুণ রাহ গ্র।স 

করিল ) ১. কি. ভয়ঙ্কর িষ্ঠঙ্ত। ! হৃদয় ! শতধা হও । চকু! দর্শন 

শক্তি ছারা |. ছক্ষতযে!নি'খালিকা। কিছুই জানেন! ॥.সরল। সতী 

ফখন পাপের মুখ দেখেন নাই। তাহার এ-কি অভ্ভূত যন্ত্রপ1--ব্াক্া- 

ূিজইবারও উপায় নাই, চিৎকার করিবারও পথ লাই ।. কের 

উজ পড়ি! ছট্ফট্ করিতেছেন । উ$ কি অকথ্য ব্যাপার ! কি 
কয়নিক্ হত. প্রকাশ ! বালিকা এইবার.জীবন হার1ইলেন। হা! রাক্ষাসি 

ময়]. আইরার. ছুষি  বামিকাদ্ অপ্বিত্রীত্ূতশোণিত-প্রবাহ পান 

কির পরিস্ৃপ্র হও? স্বার্থ সাধনের পর ছুরাত্মা শরতের . ফানো- 

ছয় কইক । সভ্য সখ-বন্ধন মুক্ক.. করিল 1. ইন্ধূমতী চিৎ্কৰর করিয়া 

কোন করিত্ত| উঠলেন | করেজ্ের খাটীর পাশে? মাধব নামে এক 
সদাপয়ের কারি আক্মগযুদ্ত-এইশাজ নিজ্রা-ভঙগ হওয়া বায়-সেবনার্থ 

 শ্রা্গেন-পদ-চারণা - করিঝেছিলেন 4: সহসা রোদরপ্ধবনি, সসির 



পূর্ণাছতি। ৭ 
তৎক্ষরাঁৎ জরেজ্রের হৃহে প্রবিষ্ট হইজৈন 1 শরৎ, মাধবকে দেখিয়1 

বেশে পলায়ন করিল | পরে মাধব) খুহ হইতে আফোক বাহির করি- 

লেন । ইন্দুমতীর নিকটে আনিয়া ছার রগীত্ত অঙ্গ-হ্টি,অবলোকনে 
একবারে বিস্ময়ে সপ্তপাতাল-ভলে গমন করিধেন। চিৎকার করিয়া 

অন্যান লোক জনকে ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক মালাই; 1 ইনু 

মতীকে বাচাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন খবং  ক্মরেজের অু- 

সন্ধানে লোক পাঠাইয়া দিলেন । : ই ৮৯, 

কমলা কান্ত; গ্রামের এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি, শরচ্চজ্র তাঙার সহ- 

চর, একারণ কমলাকান্তকেও আনিতে লোক পাঠাইলেন। কমলা কান) 

ঘুছে নাই । কুম্থুমের হছে অনুসন্ধান করা হইল; তথায়ও নাই $ 

কমলাকান্তের আত্ম বন্ধুগণ, তাহার অন্বেষণে বছির্ণত হইলেন | দানা 

স্থান অন্বেষণ করিলেন । কিন্তু কোথাও পাইলেন না? রাজপথ ধরিয়। 
আসিতে আনিতে পথ-প্রান্তস্থ উদ্যান মধ্য হইতে একবারমাজজ মনুষের 
আর্ভস্বর শুনিয়] সন্দি্ধমনে তথায় গমন করিয়া দেখেন, ফসলাকান্ত 

মৃতবৎ পতিত রছিয়াছেন। সকলে মিলিয্ন! তাহাকে ঘুছে আনিজেন এবং 

বৈদ্য দিয়। চিকিৎসা] করাইতে লাগিলেন | জম্যদিকে, মাখতবর লোফও 

ক্মরেজ্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাকে পথ-পাঙ্থ নু-পর£প্রণা- 

লীতে পতিত দেখিতে পাইল এবং অন্যানোর সাহছাহ) পাইয়ী তখ 
হইতে তুলিল। জল আনিয়া দেহের কর্দম খোঁত করিয়া দিজ এবং কোন 
রূপে খুছে লইয়] চলিল। জলসংযোগে কপিঃ প্রৃতিস্থ”-নরেহ্ৰ 

থে আপিয়। তগিনীর অবস্থা অবলোকনে, এবং সান শবে ছে, 

ক্রোধে, অপমানে আবার উন্মস্ত ছইল। নরাধম শরত! সীল শর! 

নারী শরৎ! মহাপাপী শরৎ! তুই আমায় বর্ষনাশ' করিয়াছিন্ ঃ 
আমি এই সর্ধ-সঙ্ক্মে প্রতিজ্ঞা করিভেছি, 'ফদি আমি: মি তোর্? ্  

রক্ত পান না করি, "তবে যেন' আমার পিতৃ-পুক্লষ নক ক রে 

নরধৃধষ | তুই আগার কি সর্বনাশ না করিয়াছিস্! এই ফথ! বলিতে 



৪৮ | সরোজ-ধাঁিনী। ঠা, 

ব্িতে সজোরে -বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল 1 পরৈ ই নিকট 
গমন বিয়া কহিজি--দিদি আমার 1 তুমি এখন কেমন আছ আমার 

নয়পযপি! তৌষায এ অবস্" কে করিল 2 ভগিনি- ইন্দ্ু! তোর মুখ- 

চঞ্জ'যে প্লান হইয়া গিয়াছে । তোমার, নয্ননের সে মাধুর্ধয কোথীকজ 

গেল। ইন্দু ইনু! ভঙিনি ইন্দু! স্থরেন্দের মধুর সম্ভাষে, মৃতপ্রায় 

ইন্ছুমতীর কিঞ্িৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল | শরীরে যেন বল পাইলেন । 

ক্ুরেন্দ্রে মুখ পানে চাহিয়া, দাদা ! দাদা ! বলিয়| ক্ষীণন্থরে আহ্বান 

কারিয়া নীরব হইলেন | ছুই চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা বহিতে লাখিল। 

শুরেন্ সুখ মুদ্ছাইয়া দিল। ইন্দু জজ্জাবনত মুখে কহিলেন, দাদা! 

পাপাত্মা শত, এইদধপে আবার সর্ধনাশ করিয়াছে । ইহা বজিয়া 

আীপন্যরে এক একটা করিয়া] সকল কথা সর্সমক্ষে নিবেদন -করিল। 

শান্তিরক্ষক গ্রনভৃতি রাঁজপুক্রষগণ পুর্কেই আশসিয়াছিলেন | তাহারাও 
'সকল-কর্থা শ্রবণ করিলেন । দেখিতে দেখিতে শর্ধরী গ্রভাঁত হুইর! 

বোজ। দিকিৎসকগণ বসিয়াথাকিয়] নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন | 

কিন্ত শৈণিত আতিঃ কোনরূপেই ; রুদ্ধ করিতে পারিজেন না। নাড়ী 

| কমশঃ ্ ীগ হইয়া আিতে লাগিল । ভাহার উপর আঁষার এ্রবল জ্বরের 

উর হইল । ছুই চক্ষু আশরত্ফইয়া উঠিল এবং ভয়ানক-বিকার- প্রভাবে 
ুতী বত অলাপিনী হইয়া উঠিলেন | ত্রমে এই সংবাদ সমন্ত 

আসে, প্রচারিত হইল। ্রামহানী, আবাল- বদ্ধ- “বনিতা পকলেই ইন্দুসীকে 

ধখিতে আদিল 1 খৃ, লোকারণা হইয়া গেল | বিকারবলে ইন্দুমতী 
হ্জপালিনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিয়া উষ্টিলেন, দাদা শরহ! আঁমি 

তেইসার ব্ভবিনী, ছি কিকর, আঁমাকে ছাড়িয়া নাও | দাদা, করেন 

শুনিলে, ভোমাংক্ষ গালি দিখে। আর আমাকে কাটিয়া ফেলিবে । আমি, 

পাপ ক করিতে পারি না । তোমার পাগ্সে পড়ি) আমাকে ছা ড়া 

| সা) শুোখ শ্য়েন দাদা শো! ওগো? আমি হাই শো? আমি যাই 
গো. র্ খা কালী? ছুর্খ।) আসাকে. বাচাও। শরৎ দাদার হাত হইসে: 



] পুর্ণাহাত্ধি ৪৯ ৃ 

আমাকে হাঁচাও। ছেহ্রি! হে ভগবাস্! তোমরা আমাকে বাকি, 

ওগো ! শরৎ দাদ! | তোমার পায়ে পড়ি। আমার মুখ বাধিও ন11 

আমাকে মাটিতে ফেলিও না,ও*ম1! তোগার ইচ্দুদতী ধায় যেযা! ওগো 1 

আমার বড় কউ হইতেছে, তোমার পায়ে পড়ি আদায় ছাড়িয়? দাও, 

প্রাণ গেল, আমি মলেম, উঃ বুকফেটে বার, শয়ৎ দাদ] আমি তোমার 

ম] হই, আমায় ছাড়িয়া দাও । ছি! ছি! আঁমার এ-কি হইল । আর! 
আর আমার মুখের বন্ধন খুলিও না। আর আমি এ-বুখ দেখাইখ 

না। আমার গলায় পা দিয়া, আমাকে মারিয়। ফেল । ফজিনীরা 

আমায় দেখিলে কি বলিবে ট বৌয়ের উপহাস করিবে। আমি 
কলছ্ষিনী -হইয়াছি। আমার সতীত্ব খাইয়াছ, আমার জীখন, ন্ট 
করিয়। আমাকে বাচাও । দাদাকে আমি আর এসমুখ দেখাইব না। 

পাপী শরৎ! নচ্ছার শরৎ! আমি যদি সতী হই, আমি যদি কুল- 

জল-চন্দন দিয়] মা ভুর্থার পুজা করিয়া থাকি, তধে তোর বুকের রক্ষ 

আমার দাদা খাইবে | ধর্ম তোঁর্ মাথায় যুগুর মারিবে। বলিতে 

বলিতে হাসিয়া উঠিলেন, আর ঝজিলেন, কেমন এখন পালাও দেখি, 

পালাঞ ! ওরে যমদুত | শরৎ দাদাকে বেশ করিয়] ধরুঃ আচ্ছা কই 

তেছে। খুব মুগ্ডর মারিতেছ, ওগো! ম্মরেন দাদা! কর কি,ছুরি দি 
বুক চিরিগাছ, শরৎ মরিয়াছে, সেই তাল, বুকে মুখ দিয়া ময়া 

মাছ্ষের রত খাইও না, ছি-দাদা! তোমার মুখ-বুক নিয়া রক্তের. 

ধার] পড়িতেছে | দাষা | আবার রক্ত-খাইতে লাগিলে ট পাপী শাহকে 

টানিক়া ই গ্রোন্ভাগাড়ে ফেলিয়া দাও । .আর. রক্ত খাইও না ৭ 
লগে উঃ ঝআ্াণ যায়, বড় পিপাসা, অঙ্গ খাইব,প জল--জা ).বুফ' হেটে, 

গেল। এফটুকু জল, দাদা! একটুকু জল, ক্রেজ সুখ জল হিল 3 

ইন্ুমতী জল পান করিয়া, কালিতে ছাসিতে যৃত পিতাকে 'দেস্ষিতে 
পাইক্সা, কেগাঁ ই বারা, ঘানা! তুমি আমাকে দেখিতে আপিয়াছ ই 

ভু আমাকে: একবার কেঃলে-কর। বাবা ! আমান বড় ্ হ্ই- 
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ভেভে। আর আমি দাদার: ক্ধাছে থাকিব ন11| তোমার সঙ্গে যাইব। 

বাবা ! তোমার জে গোপার. রখ কেন ? রখে এত ফুল কেন. বাবা! ! 

তুবি, বি স্বর্গে থাক ? এসকল পুরুষ কি দেবতা? বাবা এ চাষর হাতত 

মানছুর্থার মত মেকেখুফি কে? বাব! |. ওদের ছাতে চামর কেন? 

বাব1! তুসি ছাসিতেক্ক কেন 2 এ রথ-ক্ি হবে বাবা 8 দৈববাণী হইল 
“তাসাকে : স্বর্ধো লইয়! যাইব, এজন্য পুষ্পক: রখ আনিয়াছি। 

জায় এ যে-নত্জ্র্াদলশ্যানরূপ দর্মন, করিতেছ, উনিই ভগবান ছরি; 

আর বে সর্ধাগ জুদ্দয়ী রমণী দুইটি দেখিতেছ, উহ্থারাই লক্ষ্মী এবং 

ইজ্জানী 1” বাবা! তবে আমি ভোমার সঙ্গে বাইব। আমায় রথে 
তোল; দৈববাণী ছইল “এন”, ইন্দুমতী কছ্ছিলেন বাবা! বেস রথ, 

হা বাবা! আমাকে কৌলে করিয়। মধ্যখানে যিনি বসিলেন ইনি কি 

লক্ষ্মীদেবী ? দৈববাণী হইল “হা ম11৮.বাবা ! তবে চল আমরা যাঁই, 

এই বলিয়া ইন্দমতী যেমন -উথ্থিত হইবার চেষ্ট। করিলেন, অনি 
প্রাণ বাস্তু দেছ হইতে বহির্থত হইয়া] গেল। ল্থরেন্ নাড়িয়া চাড়িয়। 

দে ইসমত প্রাগতাগ. করিয়াছেন | রোদন ধ্বনিতে গৃহ পরিপুখ 

হইল । ছরেন্্র, মা! মা! না গে! আসিয়! দেখুনঃ আপনার ইচ্ছু 
অ$গলাকে পরিত্যাগ করিল, ইহ! বলিয়া যেমন জননীর নিকট গমন 
করি! তাহাকে উঠাইতে গেল। মনি জানিতে পারিল তিমি অনেক- 

ক্ষ শলজ্যাখ করিয়াছেন। তাহার অঙ্গয্টি, বন্টিবৎ পতিত ছইয়1 

কাহ। গুরেজ্র চক্ষে জলে বক্ষ ভালাইর1 বচ্ছবিধ বিলাপ করিতে 

সাপ 'মাবিধি। ইন্ম্ষতীর এবং জননী ও মেছিক ৭ 
বগা করিয়া, পৃজিস কর্মচারি রঙে শরত্রে অনেক অস্থুবন্ধান করিল 1 

ভিন্,কোথাও ভাহার অন্গলন্ধান পাইল না. শরৎ একবারে দেশ- 

হল পু কিস কয়েজ অতিক্ঞা-ই্রপ-মানসে শরতের 'আন্ধ- 

জক্ষারন: দেশে (রাশ এজফণ.. করিতে লাগিব | ও-দিক্ষে কমলার 

হাল যা হই, | পিন এবং কুক্ছদের নামে রিচা 
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অভিযোগ উপস্থিত করিজেন ।'ঘুবয়াজ-বিনয়ের অধিকারে বিচার হইল । 

বিচারপত্তি ।বিপিন এবং কুদ্ছমকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস 
দণ্ডাজা দিলেন । তাঁহারা উদ্ভন্মে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ্রূপ কারাদণ্ড 
সো “করিতে লাগিল | কিছু দিন পক্ষে শরচ্চক্দের স্ত্রী গুহ-বহিত্কৃত 

হইয়া বেশ্যাবত্তি অবলম্বম করিল এবং কালক্রমে কুৎসিত রোগে 
আক্রান্ত হইয়] হতগ্রী হওত অবশেষে এক মৃতনেলাপহারকের (সু্দা- 

করাসের ) মনোমে|ছিনী হইয়া শ্মশান ভূমিতে বাসফছিতে লার্শিল 1. 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
ভিডি | ১) 

' বিজযপুর্ছ রালজপুর। কিট এ 

অরিন্দম রাজার রাজের নাম “এক” বা অদ্বিতীয় রাজ্য ছিল? | বি থে | 

যুদ্ধে গ্রমন করেন সেই যুদ্ধেই জয় লাভ করেন বলিয়া! প্রক্তাগণ রার্জোয় 

নাম বিজমস্থল। বিনয়ের-নাম বিজয় এবং রাজধানীর লাম বিজয়পূর 
রাখিকাছে। আমরাও আবশ্যক দত এই তিন নামের উল্লেখ করিয় অনানি- 
তেছি এবং পরেও করিব | সরোজবাসিনী বিজয় পুর পরিত্যাগ করিয়া 
প্রাস্তরস্থ বটরক্ষমুলে উপবিষ্ট হইজেন | পিক শেষ 'প্রখানি আমার 

দেখিতে বাসন1 হওয়ায় কবরী হইতে বাছির করিয়া পাঠ -করিজের 

পত্র খাছির করিবার কালে কবরী শিথিল হওয়াতে তাহ! উদর 

চিন্তাসাগয়ে 'নি্প্র হইলেন । পরে কিন্ধুপ অবস্থাক্স তথা: সইতে নাদন 

করিয়াছেন, ভাহ। পাঠক অবগত্ত আছেন লরোজবাসিলী গসন করিবার 

বছক্ষণ পরে ্ঠাহার মাত! ডাহার শ্রক্ছলন্ধান করিজেন | কিদ্ত-একান্ধাও 
পাইয়াভাবিলেন,লরোজ বাজবাগী গিয়াছে । তথায় ধান 



৫৯... সরোজ-বাগিনী। 

করিয়া দেখিতে না পাইন (হনে সলিলেন | হ্বাদীকে আহ্ব(ন করিলেন 

এবং সরোজের অন্কুমন্ধানে পাঠাইয়া দিলেষ | ১ভর বদেব “অনেক স্থানে, 

তন্ব জইলেন কিন্ত কোথাও ক্ষোন_ সন্ধান নাগাণইয়] গুছিশিকে তত" 

ষংবাদ এপ্রদ।ন করিলেন | গৃহিণী চকিত হইয়া উঠিলেন এবং ভাবিঝোন 

এ-কি-সর্বনাশের কথা, গুনিতেছি | প্রকাশ্যে কহিলেন, লেন কি? 

কন্যা ত মন্ৰ স্বভাবের দছে। তাছার চরিত্র তি নির্মল । তেনে 

রোপায় গমন করিল-। কে আদার লর্বনীশ করিল ।-স্বামিন! আমি ত 

আপনাকে পুর্বেই বলিয়াছিলাম, কন্যার “'বয়সকাল” হুইল, হয় 

জামাতাকে আনুন, নয় কন্যাকে জামাতৃ-গছে রাখিয়া আন্মন। তখন 

আমার কোঁন কথাই শুনিজেন না1 এখন দেখুনঃ কি সর্বনাশ ঘটিল। 

ম1 হুর্খ। রক্ষা! করুন | মা কালী, লজ্জা নিবারণ করুন । আমার সরোজ 

ঘরে ফিরে আন্কক | মা তুর্গা! আমি কখন পাপ কেমন তা জানি লা, 

আমার, গর্ভকাত কন্যা যেন গাপ-পথাঁৰলস্িনী না হয়। শ্বামিন! আর 

কুলিয়] ভাবিল্লে ক্রি হইবে, এই বেলা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করুন । ব্রাক্মণ 

বন অ্কন্ধাপি করিয়। সন্ধা! দেখিয়া ধুহে ফিরিয়া আজিলেন । এইরূপে 

ইন্ন্তভঃ/জদুসন্ধান করিতে করিতে এক পক্ষ গত. হইয়া] গেল। এই 

শীর্ঘসময়র মধ্যে নরোজওঁ অনেক গ্রাম নগরাদি: আিজ্রয় করিয়া, 

ভাদুরদেশে চলিয়া! গেলেন:3 বিজয়পুর মধ্যে “এই ঘটনা কাশ ইয়া 

গর্নভক |. নক লোকে কত, কথ! নজিতে জাগিজা 1 লয়োজবানিনটর 

রী পতি যন্্ কেখিয়1 কোল: কর [ইএগকশ করিল লা 1. 

" উতমালাগ সরোজবাযসিদীর সংসার তিটিগে বিষস ছুঃখিত ও 
| বাঃ পক ছিন মুরাকে লুক্মোধর করি ক্ছিতে লাগিজেন) সুনে! 

মরেখজ, মিতান্তই খুহ্ত্যাগিনী হইয়াছে | প্রায় মাইসফছইগ্ ভাঙার 

॥কাঁদ 'অন্ধ্সন্ান পাওয়া] গেলনা । আহা! ভাঘিয়া ভাবিকস। সংরাজের 

হাতর অুখখানি শুক, কইয়1. পিলাছে। ছকে দেখিলে বড় ছখ 
হয় কৃতভাখিবী করিল: কি? ..কিন্ত «দুরলে | ব্দানি বেন: জানি, 
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সর়োজের স্বভাব অতি নির্মল এস প্রঃশাকেও জসৎ-পথে দাগ 

করিবে ন1। স্থ্য্য ঘদি পশ্চিমে উদয় হয়, লমুত্র যদি গুছ হইয়া যায়, 

অগ্নি যদি দাছিকা শক্তি ত্যাগ করে, খল বদি পবিত্ত হয়, জুমের যদি 
মক্ষিকার বহনযোগ) হয়, পতি-হদি গ্াতি-ছাড়ে, -মাবিত্রী যদ্দি বিধব] 

হয় পৃথিবী যদি সহ্যগুণ ছাড়ে, "তাছ। ঃজইজোও লরোদ সতীত্ব 

ছড়িবার নছে। সে বড়শন্ত মেয়ে; ইন্ছার ভিতর কোন খুঢ তাক” 
পর্যয অছে। অনেক দিন হইল, আমি সরোজকে. পর লিখিত 

বল, বোধ করি বে ভাছার স্বামীকে পত্র জিখিয়াছিল | কমলাকাব্ত 

পত্র পাইয়া কোনরূপ অনাদর প্রকাশ করিয়াছেন।: সরেংজ। বড় 

অভিমানিনী, মনের অভিমানে সংসার ত্যাগ করিয়] সন্যাঙ্গিনী হই. 

যাছে। ইচ্ছাই নিশ্চয় ;নাযদি হয় তআর আনি বলিক্ষি) মুরলা 

কহিলেন, আমারও ইহাই বোধহয় | কারণ, লারোজরানিনী অভী 

পতিব্রতা, রমণীকুলের শিরো্ণি ; জানি কখন. তাহা: উচ্চঙল 
বা উর্ধাদৃ়্ি দেখি নাই, সে মেয়ে সামান্য, মেয়ে' নয়, তাহার সকলই 

স্মলক্ষণ | যাহাই হউক, বড় হঃখের কথ।/.লরোজের মায়ের মৃখখপ্রানে, 

চাওয়] যায় না। এই কথা বলিতে বলিতে মুরলায় চংক্ষ জল আসি ।. 

তাহা দেখিয়া, র্বমাল। কাদিয়া ফেলিলেন এবং নির্বোধ পুরুষগণকে 

কত তিরস্কার করিতে লাগিলেন । এমম জময়- নগেলু বাবু বা নঞ্। ধাবু 

ছেলিতে ছুজিতে তথাদ্প আসিয়া. উপস্থিত ইল আবং-হাঙ্তার চক্ষে, 
 জল-দেখিয়] কছিতে লাখিল;“অ। আন্বুসাক্] ? ভুই কািঃস্ কেনে ? উরজা 
সাতুই তাপোর্ দিয়ে মুকধাক1, দিয়ে: কেলে-). ভি. হয়ছে টক্জাদায় 
বিস্বৃতেত1 ঝোকেচে ট বল্না উরজা ঘা বদি, চৎ ক'রেগকখা। মা বও, কে 

আমি তোমার বাবা ছ'ষ না)লা আভায, আর একেদো, মা, আত. 

কেদোনা,। আছি বিদ্ু বেতাকে বোক্ষো। তুমি (দো না, এনে? চমু 

যুচ্য়ে দি” এই ফণা ষলিয়। নব-বিফশিত-ক্ষোকনহ্দল-সদৃাশ-কচি কচি- 

করছ স্বায়া একধার রন্ুধালার। এবং একবার মুরলার ফুখমুছাইতে 
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লাগির | বুরঙা তৎক্ষণাৎ ফোমজ 'করধুগল ধারণ করিয়া “এস খাপ 

আমার এস” 1বজিয়। হক্ষে ধায়প-করিজেদ এবং'বদন স্মুধাকরে কয়েক" 

বার ডুস্ব দিরেন ।.ত*পরে-উতদ্কে সন্বর রাদন নিবারণ করিয়। সাবধান 

হুইলেন.। এই: অবকাশ্পো-মখোস্ কহিল, না'আমি তোদার বাবা হব 

না অন্মালা আগ কারযে। আমি বিজু আজার বাবা হ'ৰ |বিদ্কুর 

মাজেই আ1বুইই আফার দে হাবে। মুরল কহিলেন, তবে তুমি 

অসার শ্বশুর ছইলে। না) ত। হ'ব-না, এই আমি তোম।র ছড়ুরের 

ছদ্মদ্দি হ'ব । উদ্ভয়ে শুনিয়1 ছাস্য করিয়া] উঠিলেন। মুরলা কছিলেন, 
আচ্ছা, তাই ভাল । রতন কা। ফছিজেন, বাব নগেন্! মুরলা তোমার 

ক্ষ ছয় হ্বাব। | ত্যান বে মা) জর তুমি ছুুম1) মুরল] কছিজেন, নগু 

বাধু! আমাকে .হুছ্মা ষজিবে নাট ষা যে আগ কার্বে) বাবা যে 

যোক্ৰে ; ঘুপ্ললাহালিতে 'হালিতে রদ্বদালাকে লক্ষ্য করিয়া! নখোন্কে 

কহিলেন, ভোর বাবাএখন আমায় পাইলে ত বাঁচিয়া বান, আবার 

ছুতন রস, হুতন 'হথা। ছৃতন প্রণয় ; কেবল তোমার মায়ের ভয়ই 
তয় বটে, আচ্ছা. নথেন্ (তোঁনার মাকে একবার ব্সামার বদজে বোমা 

বল+দেখি | মা, বদলে কষা হ'বে'লা, ছু বৌমা হবে । মুরল! 

কহিলেন. কেমন লোকের ছেলে. ১ পাকা পোক্ত 7 কাত গা দিতে ছার 

হা 4 গুভয়ে নগেন্কে, জইয় এইন্ধূপ কথাবার্তায়: বিমগ্ন আছেন, খন 

নযয়ে পরিচারিণী আিক। গ্াদ দিজ ফেবি ! যুবরাজ অবলিয়1 'আপ- 

নাকে জস্ুষন্ধান করিতেছেন । নুয়লা ব্ন্ত সমস্তে মুবরায্পোর নিকট উপ- 

(স্থিত হইয়ঠ ন্যানির! মুরজ। শ্রীচরণে প্রপন্তা) অসসয়ে দাসীর নবি 

(গছ ক্ষি জনা বলুন দেখি? আজি জামার কি তাঁগ)! সুবকাজ, কি? 
লে, আ আনি একটি আর্য ছারাইয়।ছি, তাহার অভাবে রাঁজকার্ধয করিতে 

শা রতেস্ছি, না, ভাহারই জন্থ্সক্ষালে .পেমার নিকটে দ্সঘিয়াছি 

তুমি.কি তাছ। পাইয়াছ ই সুরল। ফছিলোন, আগ্র জিদীতষর মাম করুন ; 
পল্চাহ: পাজয়। : না! পাওয়া নিবেদনাকরিব:| যুবরাজ ক 



 কখোপকখম। কহ 

ভ্রবা জামার সন) নুর কহিলেন; স্বামিন্! জামি ভাঙা! আবদার 

বিবাহ-রাত্রে পাইয়াছিলাস-বটে ' প্রবং আনেফ দিন জামার নিকটেও 

ছিল, কিন্ত অদ্য কয়েক দিন, কমার লেই জীধন-যৌবন-প্রেম-বিনিময়ের 

বস্তটি, রতুমালা ফাকি দিয়া লইয়াছে। আমি আপত্তি করায়, সে 

কছিল, তুমি যাহা দিয়া পাইয়াছ, আমিও তাঁহাই-দিয়াছি,) তবে কেন 
এক তোম|র নিকটে থাকিবে, আমাকে আমার বস্ত' দাও, ইছ| বলিয়! 

বলপুর্বক গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে জন্গসন্ধান করুন, পাইবেন:। 

যুবরাজ কছিলেন চোরেরাই অনার উপর দোঁধাপণ করির়। স্বয়ং সাধ 

হইতে চেষ্টা পায়, আমি তোমার আর কোন কথা গুদিতে চাহি না, 

আর তোমার এ অপরাধ ক্ষমাও করিব ন| | অবপা)ই দণ্ড দিব ইহা 
বলিয়া, মুরলাকে বাহছপাপে বন্ধ করি! বলে মুখচুন্বন করিয়া কছি- 

লেন, দাও, আমার মন ফিরে দাও, না দাও জাবার দণ্ড দিব। মুরলা 

কছিজেন; আসি ভগবান্ জাক্ষরকেস্সাপ্ষী রাখিয়। এই গ্রতিজ।- করি 
তেছি, ফিরে দেওয়] দূরে থাকুক যংহাতে জন্ম জন্ম'এইর'প বস্ত' মরণান্ত 

পর্যান্ত অপহৃত করিয়া রাখিতে-পারি, "ভাঙার রিশেব চেষ্টা পাইক) 

এবনস্তর জনা হি আদাকে পঞ্চতপা করিতে ছয়, হর্দি আমাকে অহন 

'মস্তুক খণ্ডিত করিয়া অনলে অতি দিচ্চেরছয়। যদি আমাকে লংসার- 

চে বুগবুণান্ত নিষ্পিউ হইতে হু, হি জাঙ্গাকে মাত1-পিতা পরিত্যাগ 
করিতে হয়, দি আমাকে সোগর গ্দেহে জবাধকাল দিতে হয়, তাহাতেও 

আমি কাতর' হইব না। খুবকাজ কহিজেন, আমিও এরূপ চোয়কে 
এইরূপ দণ্ড দিতে বড় ভাল বাসী ? কুরজা-কক্ষিলেব)কি জন্য জাখাঘন, 
এখনও বঙ্গিজেন নাট যদি না বজেপ ভঙ্গে জানি এখনই কোজে উহা 
বসিব। সুধরাজ কহিলেন, এ বড় গুরুতর: দ, তবে দণ্ড না পাইলে, 

অনি-কলিন না4 এই'বলিগ1 পর্যযক্ে উপবেষন করিলাম মীর 

অঙ্কে বনিশ্বা খাহবলীগ্বায়। : গললদেশ বেট করিগল: পাঙ্ছে সুখরানয 
কছিতে জাশিলেন। কল! রতুদালা গডয়-গৃুছে বখইযবর: সখ।কহইতে 
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লংবাদ লইয়া দূত আলিয়াছে । অত্তএষ গমনোপঘেোগী সবক্ত 'আয়ো- 

জন করিয়া দিবে এবঙবসুমাআাকে প্রস্তত হইয়া থাকিতে কহিবেঃ 

তোঁদায় এই নংবগদ রোদন করিতে 'আলিয়াছি, ইহা বলিয়া! যুবরাজ 

গমন করিলেন । পরদিন বথাকাজে রুমাল « রিও মহাসমা- 

রোহে শ্বশুর-গৃহে শক করিজেন। : 

 কমলাকাস্ত । 

এত রে পয় কমলাস্ডের টিন হইল । বিজন এবং দিব্য 

চক্ষে নিজ পাপরাশি র্শন করিতে জাখিলেন। নিদারুণ অন্তর্দাহে 
অন্তরাত্বা দগ্ধ হইতে লাগিল । সংসারের অনারতা বুঝিতে পারি- 

জেন? বেশ্যার প্রণয়ের ছুখ বিলক্ষণরূপে বুঝিয়া. লইজেন। যালিক! 
 সরোক্ষবাসিনীকে মনে পড়িল । অনধপ্রাণ ভয়ানকরূপে আকুরিত 

এধং নিষ্পিউট ছুইতে জাগিল-| চতুর্দিক শুন্যময় নিরীক্ষণ করিতে 

জাগিলেন | প্রিয়তম র* স্র্ব-গ্রেরিত-গন্রগুলি বাহির করিজেন বং 

তাহা সক্ষল-নয়দে পাঠ 'করিতেকরিতে জ্ঞান হারাইলেন | তঙপরে 

টৈতনাজাত্তে বিলাল ক্আারস্ত করিজেন, 17 প্রিয় তমে. ! 'হৃদয়ছারিণি ! 

অ[নার হদয়-সরসের সয়োজিনি-সগরোজবসিনী! আমায় ক্ষমা :কর | 

এ-হতভাখ্য পাপী নারক্ীকে ক্ষমা ক্ষের 1. ভূখি এ-নরাধসকে পরি- 
ত্যাগ করি! কোখ্নয় গমন করিক ছু, একবার নিকটে অংলিয়া রার্যন্থধ! 

দানে ইচডিং। সাীচুল-গৌরব-পাজিকে | হত্তভাগ্য কমলাকান্ত যায়; 
আসক রক্ষা জা সম্তীনায়ী, কখন পতির দোষ গ্রহণ কছ্ছেন,না, 
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আমি সুত্র অপরাধে অপরাধী; আঁমায় ক্ষমা! কর। আমি উদ্দেশে 

চরণে ধরিষা মিনতি করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর | প্রিয়ে! আমার 

ছুর্বাকাবাণে ব্যথিত হইয়! কতই রোদন করিয়াছ, এস ! একবার হস্ত 

দ্বারা নয়ন-নীর যুছাইয়া দিয়া, আদরে বক্ষে ধারণ করি। জীবিতে- 
শ্বরি! আমি তোমার মহ্িমা-পরিজ্ঞানে অন্ধ হুইয়] কি ছুক্কার্যযই করি- 

যাছি। প্রাণেশ্বরি! তুমি কি জীবিত আছ না, এই পাপ-নহ্কলা- 

পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণধাঁমে গমন করিয়াছ 2 আলিয়1 দর্শন 

কর, কমল। বিনা কমলাকাস্তের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। প্রিয়ে! আমি. 

প্রতি রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তোমার সন্ামিনীর বেশ দর্শন করিয়া থাকি । 

তুমি আমার জীবিত আছ। দয়! করিয়া দর্শন দিয়া আমাঁকে রক্ষা 
কর। তোমার অদর্শনে আমি মৃত প্রায় হইয়া্তি। আমার জীবিত- 

গ্রয়োজন-পর্যাবপিত হইয়াছে । হ] পরিয়ে সরোজবাসিনি ! হা প্রিয় 

তমে! হ1 পতিব্রতে ! আজি কমলাকান্ত, তোমার অভাবে সকল স্মখে 
জলাঞুলি দিল। এই কথা বলিতে বলিতে উত্থিত হইলেন | কঙ্ছযত্বে 
উত্তম স্থানে পত্রগুলি রাখিয়া দিলেন । বহুমুল্য পরিধৃত বস্ত্াদি ত্যাগ্ন 
করিয়া গৈরিক বজ্জ পরিধান করিলেন । বিলাস দ্রব্য সকল বিতরণ 

করিলেন । হুবিধ্যান্ন ভো।জী একাহারী হইলেন । কেশ-সংস্কার ত্যাগ 

করিয়৷ সম্যানীর বেশ ধারণ করিলেন কিন্তু সংসার ত্যাগ করিলেন না। 

ভাঁবিলেন প্রিয়তমার কি কোন কালে দর্শন পাইব না; এমন কথাই] 

কে বলিতে পারে | যদি দর্শন ঘটে, তবে সরোজের চরণে ধরিয়! ক্ষম] 

প্রার্থনা করিব । আমার নয়ন জলে তাঁভার ধুলি-ধুবরিত আরক্তিম-চরণ? 

যুগল ধেোত করিয়া, এই প্রলম্বিত-কেশে মুছাইব। গৈরিক ৰবসনে, 

প্রিমার নয়ন-জল.মার্জনা করিয়া দিব | সরোজবাসিনী নামালঙ্কু তা 

জপমালায় পবিত্র এই করষুগল দ্বারা চরণ সেবা করিব । আরও প্রমাণ 
করিয়া দিব, প্রিয়া আমার সমস্ত লুখভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে 

বলিয়া, অ।মিও সে মকল পরিত্যাগ করিয়াছি। এইবুপ প্রতাঙ্গ প্রমাণ 



৫৮ সরোজ-বালিনী। 

সকল দেখাইলেও কি ক্াতিব্রতা আমাকে ক্ষমা করিবে না 2 দয়া করিয়া 

কি আমার ঘুছে পদাপণ করিবে না £ মানস-রাজহংসী কি আর আমার 

মানস-সয়োবরে ক্রীড়া করিবে না 8 অবশ)ই দয়া করিবে, আমি এক- 

বার প্রিয়াকে গৃহে আনিতে পারিলে, প্রাণ পর্যাস্ত পণ রাখিয়া তাহাকে 

ুখিনী করিব | ক্রমে কমলাকান্ত ক্ষিপ্ডের ন্যায় হইলেন | পরিবারগণ 

উহাকে পুনহ পূনঃ বিবান্ করিতে অনুরোধ করিলেন | কিন্ত কমলা- 

কান্ত কোনরূপেই সম্মত হইলেন না। এক দিন কমলাকান্তের মাতা 

কহিলেন) কমল! বিবাহ না ফরিলে যে বংশ লোপ হইবে, এ এশর্ষা কে 

ভোগ করিবে বাবা! কমল কহিলেন), জননি ! তাগিনেয় আছে, সেই 

এ সমস্ত ভোগ করিবে | আর আমি বিবাহ করিয়া সরোঁপ্পকে সপতী 

যক্সরণা দিব না| আপনি আমাকে ক্ষমা করন। অগত্যা সঞ্লে ক্ষান্ত 

হইশ্রেন। র | 

সরোজবাসিনী ধ্যান, সরোজবখসিনী জ্ঞান, সরোজবাসনী জপ 

এই করিতে করিতে কমলাকান্ত এক প্রকার পাগলের মধ) গণ্য ভইয়। 

উিলেন | কমল, সরোজবাপিনীর শেষ পত্রখাঁনি বাহির করিলেন এবং 

আপনি তাহার যে প্রতুত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও লিপিবন্থা করি- 

লেন । যেখানে দশ জন লোক দেখেন সেইখানেই জেই পত্রদ্বয় পাঠ 

করিয় কেন, আমি দারতা]গী মহাপাগী ; এ নরাধমকে এই পাপের” 

উপযুক্ত যে দণ্ড দেওয়া উচিত হয়, তাছা আপনারা আমাকে অসঙ্ধ,- 

চিত চিত গ্রদান করুন | হ1 জগদীশ ! আমার মৃত্যু ছইলে, আমি 

কেমন করিয়া আপনার অগ্রে দণ্ডামান হইব । হায়! হায়! আমি 

কর্ম-দেষে উভয়কাল নষ্ট করিয়াছি । কমলাকান্ত, বিদ্বান এবং দয়ালু 
ভিলেন) ইহা পাঠক মহাঁশয়কে একবার জানাইয়াঁছি। লোকে সেই 

পরোপকারীর এই অভাবনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, উহাকে সাজ্জবনা 

করিবার জনা বিশেষ চেষ্টা করিত, কিস্ত কোন কথাই তউাক্কার হৃদয় 

মধ্যে স্থান পাইত না। কমলাঁকান্ত ইত্স্ততঃ ভ্রগণ করিয়া বিজয়পুরে 



কমলা কান্ত। ৫৯ 

উপস্থিত হইলেন শ্বণ্ডর এবং শ্াগুড়ীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করয়া 
সরোজবাসিনীর বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়তমার প্রিয় বস্ত লকল.হথা 

স্থানে গুর্ববৎ পতিত রহিয়াছে ইহ! শ্রবণ ও দর্শন করিষা মনের বেগে 

হা] ্রিয়ে নরোজবামিনি ! হা] প্পরিয়ে সরোজবাঁজিনি ! বলিয়া: পুরণন্বর়ে 

আহ্বান করিতে লাগিলেন। আর কি সরোজ--গৃছে আছে যে 

তাহাকে উত্তর দিয়] শীতল করিবে | জামাতার অবস্থ। দেখিয়। শ্বঙ্রা- 

দেবী ক্রন্দন করিয়] উঠিলেন। গৃহ মধ্যে শৌক-গ্রবাহ বছিতে লাগিল । 

কমলাদেবী, আমার কনা| বিনা কারণে এমন জামাতাকে কাদাইয়। 

গিয়াছে বলিয়া, উদ্দেশে সরোজকে কত তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 

ত।হ1 শ্রবণ করিয়। কমলা কান্ত, বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, মাতঃ | 

সরোজের কোন অপরাধ নাই, আমিই তাহাকে বনবামিনী গন্্যানিনী 

করিয়াছি, এই বলিয়া পুর্কে[ক্ত পত্রগুলি পাঠ করিলেন। আর কহিলেন, 

তাহার গৃহত্যাগের অনেক বিবরণ, সরোজের পরিচারিণী অবগত 
আছে। আপনারা তাহার মুখেও শ্রবণ করিতে পারেন । তখন নকলে 

পরিচারিপীকে ডাকাইয়! গকল কথা শ্রবণ করিল । কমলাকান্তের 

প্রতি নকলের অশ্রদ্ধা হইল। কিন্তু তাহার বর্তমান অবন্থা, ভাছাদের 

দেই অশুদ্ধাকে অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিল। কমলের অবস্থ] 

| দেখিয়| অনেকের মনে দারুণ ছুঃখের উদয় হইল। ভৈরবদেব বন্ধনে 

এবং বন্ুকষ্টে কমলকে হুবিষ্যান্ন ভোজন করাইয়া সঙ্গে লইয়1 রাজ 

ভবনে গমন করিলেন । যুবরাজ বিনয়, রাজনিংহাসনে আসীন হইয়া, 
রাজকার্ধ পর্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে ভৈরবদেব উপস্থিত 

হইলেন । যুবরাজ, তাহাকে প্রণাম করিয়া সাদরে বসাইলেন | কমল, 

পাশ্থে উপবেশন করিলেন | কিয়তক্ষণ পরে যুবরাজ লিজ্ঞাসা করি- 

লেন, আপনার পাশ্ে1পৰিষ্ট ব্রহ্মচারিটি কে? ভৈরবদেব কহিলেন, 

ইনিই আমার জামাতা কমলাকান্ত : বিনয় চকিত হয়! কহিলেন 

ইনিই আপনার জামাতা £ আঙ্ষা ক, ইতাবসরে কমলাকাস্ত উত্থিত 



৬৪ সরোঁজ-যাঁপিনী। 

ছইয়! যুখরাজ ! জাঁপনার, জগ ইউক, আমি আপনার অধিকারবা সী- 
দ।রভ্যাগী-নবরকী-প্রঙ্ন! কমজাকান্ত ; আমি, সাংসারিক মানাবিধ 

দুর্ঘটনার গঠিত হুইপ মতিচ্ছন্ প্রযুক্ত বিস্তর পাপরাশ্ি সঞ্চয় করিয়া 

পাপক্ষায় মানসে রাজদর্শমে আসিয়াছি। ধদ্দি অল্গমতি করেন, মনের 

কয়েকটি কথা রাজসভায় নিবেদন করিয়1 কথিত দুঃখ নিবারণ 

করি। যুখরাজ তৎক্ষণাৎ অন্থমতি প্রদান করিলেন । কমলাকান্ত সভা- 

স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া “প্রজাপালক পরম ধার্মিক যুবরাজ! সভাস্থ 

লাধুসদাশয় শাস্ত্রার্থদর্শিন্ গুজাতম পণ্ডিত মহাশয়গণ! পরোপকারিন্ 

পরম ধার্শিক স্বধর্থপালক সভাস্থ সমস্ত জনগণ! একবার দয়] করিয়া, 

এ-দারত্ঠাগী পাপাত্সার কিঞ্চিৎ করুণ বিলাপ শ্রবণ করুন | আমার 

দুলা নরাধম জগতে অতি বিরল। আমার স্ত্রী সরোজবাদিনী, সংসার 

ত্যাগ করিয়া যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, এই পাপাত্মাই তাহার মুল 

কারণ | আপনাদিগের অন্তংকরণে সর়োজবাসিনীর বিষয়ে নানাবিধ 

সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু সরোজবাদিনী কলঙ্কিনী নহে। 

ভাঙ্কার স্বভাব অতি নির্মল; সেই সাবিত্রী লদৃশী পতিব্রতার গুণ বর্ণনে 

আম অক্ষম যে কারণে সরোল, গৃহত্হত্খে ললাঞলি দিয়াছে তাহা শ্রবণ 

করন 1 এই বলিয়। সরোজের ও আপনার সমস্ত সংগৃছীত পত্রশুলি পাঠ 

করিলেন ( এইখানে পাঠক মহাশয়, সেই পত্রগুলি পাঠ করিবেন) 

এবং নয়নের অশ্রু মার্জন করিয়] কছিতে লাগিলেন, এই-__- 

_.. দারত্যাগী ছুরাচার নরাধম শিরে 
পড়ক সহত্র বজ্র গভীর গর্জনে। 
শত খণ্ড ক'রে দেক্ এপাপ' শরীরে, 

| এড়াই হুদয় জ্বালা স্খের মরণে ॥ 

কিম্বা আমি কালসর্প--.  প্রকাশিয়া ঘোর দর্প) 

শুক আমার হদে শত শত বার 
বিষের জ্বালায় পাপ ছ'ক ছারক্ষার॥ 



কমলাকাস্ত । | ৬১ 

এ-ছাঁর জীবনে আর কি স্খের আশা 

সরোজের সঙ্গে লব গেছে রে চলিয়া। 

হেলা করি হা'রায়েছি সেই ভাল বাসা, 
হীরা ফেলি কাচ লয়ে গিয়াছি ঠকিয়া 1 

কি করিব ?কাথা যাব, কেমনে সরোজে পাব, 

আর কি মানস-হৎমী মানসে চরিধে। 

হৃদয়ের ঘোরজ্বালা হরণ করিবে ॥ 

বুথ! সেই আশা আঁর, এ জনমে আর বার, 

পাবনা পাবনা আমি সরোজ সতীরে | 
এ-পাপ-নল সদ দহিবে শরীরে ॥ 

উন্ঃ উদ্ঃ ; বলিতে, হৃদয়-ফাটিয়া যায়। 

রতি সতী, মত্যভামা--কেশবের মনোরমা, 
হরি মানে যার গুণে হায়! আমি কি কুক্ষণে, 

(আচরণে অবিকল সাবিত্রীর সমাঁ)ট 

ধরিয়া লেখনী তারে ঠেলিয়াছি পায় ॥ নু 

ওহে সাধু সদাশম মহাজন গণ 1! 

কর না আমার আর মুখ বিলোকন ॥ 

দোহাই ধন্ম্ের কিরে, দাও দণ্ড নারকীরে ১ 

দণ্ড পেলে পাঁপ ভার হবেনা কিক্ষয়? 

এ-ঘোর যাতনা প্রাণে আর নাহি সয় ॥ 

ওহে ঈশ ! তব পদে, এ মিনতি. পদে পদে 
দারত্যাগী ছুরাচার নরাধম শিরে, . 

. পড়,ক সহত্র বজ্ঞ গভীর গড্ভধনে। 

শত খণ্ড ক'রে দেকৃ এপাপ শরীরে» 

এড়াই হৃদয় ভ্বালা সুখের মরণে ॥ 



৬২ 'সরোজ-বামিনী। 

এই কথা বলিতে বলিতে হত চেতন হইয়া উন্ম'জিত তরুর ন্যায় 
ধরাতলে পতিত ছইলেন। সকলে হায় !কি হইল বলিয়] চীৎকার 

করিয়। উঠিল। যুবরাজ নিকটে আনিয়] ব্যস্ততার সহিত গুশ্রীষ। করিতে 

ল[গিলেন। বহুক্ষণের পয় কমলাকান্ত সংজ্ঞা লাত করিয়?, হে চৈতন্য! 

যর্দি গেলে অভাগার এ-দেহ ছাড়িয়া | 

তবে ফিরে এলে বল কিসের লাগিয়া ॥ 
বুঝেছি ভূগিতে পাপ হবে বন্ুকাল। 

পরত্রেও পার্ নাই, দণ্ড দিবে কাল ॥ 

উঃ কি যক্ত্রণা ! মরোজ শৃন্য এ সভাস্থলে আর থাকিবার আবর্শাক 

কি 2 এই বলিয়। গমনে উদ্যত হইলেন। যুবরাজ বিজয় বিস্তর বুঝাই- 

লেন। কমলাকান্ত, বিস্তর স্তবস্তরতি করিয়া যুবরা 

বিদায় লইয়1 বথেছ্ছ প্রস্থান করিলেন। 

স্পট 

নণ্তম পরিচ্ছেদ 

সার-বস্ত কি? 

. ধর্ষ অতি সার বস্তু; ইহার ন্িগ্ধজোতিঃ, চন্ত্রএভ। অপেক্ষাও 

ৃ মনোহারিণী : চন্দ্রে, প্রভার হ্াসর্দ্ধি এবং রান্ছর ভয় আ'ছে। ইহা- 

তেও তাহা লক্ষিত হত । পাপরাছ; ইহ্থাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত 

সর্বদা সতৃষ্ণ'নয়নে চাহিয়া! আছে । পাঁপ-গৃহ্ণী-ছুপ্পরবত্তি সকল ধর্ম্- 

ক্ষয় বাসনার সর্বদা চিন্তাকুল]। ধন্ধক্ষয় হইলেই সব নষ্ট হয়| মন্গু- 

ধর ধর্ম্দনষ্ট ছইলে আর কি থাকি ? বদি ধার্মিক হইয়] পৃথিবীর 



সার বস্তুকি ?. ৬৩ 

পুজ্য এবং পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র হইতে চাও, তবে ধর্ম ভরত হইয়া 

এই মহান্রক্ষের অমৃতময়-ফলভোগে বর্চিত হইও না। ইহাৰ লুশীতল 

ছায়ায় তাঁপিত অশ্প শীতল করিতে ক্ষণকালের জন্যেও অমনোযোগী 

হইও না! সত্য, ধর্্বের মুল ভিত্তি; যেখানে সত্য নাই সেখানে 

ধর্মাও নাই | বিষয় লোভে মত্ত হইয়া সত্াধঙ্রে জলাঞ্জলি প্রদান 

করিও না। অকারণেই হউক আর কারণ সর্ত্েই হউক কাহারও 

সর্বনাশ করিয়া স্বার্থমাধন করিও না। পার্থিব বিভব, বিজ্ভব নয়, 

যে বিভব তোমাকে উভয় কালে রক্ষা করিবে, ভাহাকে আয়ত্ব করিতে 

সতত সতর্ক থাকিবে ৷ সংসারের ঘোর যন্ত্রণায় অকথারূপে নি্পিষ্ট 

হইলেও, সমস্ত এশ্বর্যা হারাইলেও) উদরানন জন্য লালামিত হইলেও; 

বাসণৃহ অভাবে তরু-মুলসার হইলেও, সত্যধর্ম পরিতাগ করিও না। 
সত্যে বিনাশ নাই | ধশ্ষ্নে ভয় নাই | যিনি ইহাদের শরণাঁগত হয়েল, 

ভিনি উত্তয়কলে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করেন । ধাহার ধর্ম 

পিতা, ক্ষমা মাতা, শাস্তি গেহিনী, সত্য পুক্র, সত্প্রিয়তা পুত্রবধূ ; 
অটল অধাবসায় ভ্রাতা ; তীশ্কার তুলা সুখী এজগতে আর কে আছে? 

যিনি ধন্্বলে বলীয়ান তিনিই নিভীক-; তাহার প্রশস্ত সত্য পথে 

শক্রব্ব সংশরব নাই। সৎকাধ্য ভাহার, নিভাব্রত, যিনি সর্বদ। সৎ- 

কার্ধ্য করিয়। সত্যপথে ভ্রমণ করেন, তিনি সফলের আদর্শ স্বরূপ ) 

উহার গুণরূপ অলঙ্কার পৃথিবী অলঙ্কুতা। সতার ধর্ম প্রতিপালিকা 

সৎপথাবলন্বিনী সরোজবাসিনীই ইহার উপঘা স্থল; এ দেখুন মাধূর্যা- 

ময়ী সরোজবাসিনী কেমন প্রশীন্ত যনে ধর্শের উপ।সন1] করিতেছেন । 

কাণী--স্বর্ণমন্দির মধো বিশ্বেখবর বিরাজিত ত,সম্কুখে স্বর্ণ- প্রতিমা যোড়শী 

রমনী আসীন! হইয়া, চন্দনসি শ্র- বিলুদল দিয়া, কেমন ভক্কিভাবে 

মহ্েশ্বরের আরাধনা করিতেছেন । বূপশোভায় মন্দির প্রতিফলিত ; 

অনান্য সকলে চকিত হুইয়1 ভাহাকে দর্শন করিতেছেন । আর তাবি- 

তেছেন, ইনি কি পাষাপনন্দিনী উমা! মনঃগ্রাণ বিনিবিষ্ট করিয়া 



ছূ 

৬৪ সয়োজ-বালিনী। 

নিজ পতির আরাধনা নিযুক্ত আছেন ; অন্যথা! সন্ব্যলোকে এ-খটনা 

সন্ভবে না;ঃকি আশ্চর্য! বিবয়াসক্ত বাক্তিগণকে ধর্শোপদেশ শিক্ষা 

দিবার নিমিতই কি ইনি সংসার স্থখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন ! মরি ! 

মরি ! কোন্ হতভাগোর গৃহলক্মমী হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয় সঙ্গা- 

লিনী হইয়াছেন | যাহ্থাকে ইনি বিমুখী; ভাশার তুলা দুভভাগ্য জগতে 

অতি বিরল ; সরোজবালিনী, শিব-শিবার পুজা লমাপন করিয়! উদ্দেশে 

নিজ্গ পতির পুজা! করিলেন। তদনস্তর জান্ট পাতিয়া আসীন! হইয় 

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে মহেশ্বরের স্তব আরস্ত করিলেন। 

কিবা পদ্মানাসীন, পঞ্চমুখ ভ্রিনয়ন, 

শশধর শোভা করে ভালে। 

কিবা খড়গ পরশু শুল, অশনির নাহি তুল, 

শোভয়ে দক্ষিণে ভূষণ জালে ॥ 
কিবা ঘণ্টা নাগপাশ, ডমরুক অঙুশে, 

ৃ শোভা করে দক্ষিণ ইতর অঙ্গে । 

কিব। যোগী-জন-মনোলোভ, স্ফটিকমণি শোভা, 
“নমি আমি যোগীবর ভবভয় ভঙ্গে ॥ 

বন্দি দেব উমাঁপতি, স্থরগুরু জগণ্ুপতি, 

্ জগত কারণ তুমি, তুমি ভবধব হে? 
ভূজঙ্গমে শোভা কর, পশুপতি ম্বগধর, 

0. সূর্য্য অমি চত্দ্রনেত্র ঘুরারি বান্ধব হে ॥ 

বরদ শিবদ ভ্রাতা, ভকত্তের ভুমি পাতা, 
... ত্বপদে নমে দরাপী শঙ্কর! শঙ্কর ছে। 
কঠোর জঠর বাদ,  বাল্যকালে স্তন্যে আশ, 

মলঘুক্ত ভূপতিত মদ কলেবর ছে ॥ 



সার বস্তু কি? ৬€& 

তদন্তে যৌবনাগতে, সুখ ইচ্ছা নাঁনামতে, 
তব নাম একবারে বিস্মরণ, হই হে। 

পরে এলে বৃদ্ধদশা, রোগশোকে করে বাসা, 

নষ্ট হয় নব আশা মনোছুঃখে রই হে ॥ 

প্রাতঃকালে স্নান করি, গাঙ্গতোয়ে কুস্ত ভরি, 
চিনি মধু আজ্যে তব লিঙ্গ ধৌত করি হে। 

স্বর্ণপন্ম বিল্বদলে, নাহি পুজি কুতৃছলে, 

ব্রহ্মবাঁচ্য তবলিঙ্গ সূর্ধ্য-পুত্রঅরি হে ॥ 
ভামি আমি আখি নীরে, দয়াকর ছুখিনীরে, 

ক্ষম মম অপরাধ পার্বতীবল্লভ হে। 

এই ভিক্ষা পশুপতি, তব পদে থাকে মতি, 

ওপদ পরম বস্তু যোশীর দুর্লভ হে ॥ 
(ভজন।) “হর শঙ্কর শশিশেখর পিনাকী ত্রিপুরারে । 

বিভুতি ভূষণ দ্িকবসন জাহুবীজটাভারে ॥ ১ 
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ-অরুণ-কিরণ নয়ন, 

নীলকণ্ট রজতবরণ, মণ্ডিত ফণীহারে । 
উক্ষারূঢ গরল ভক্ষ্য, অক্ষমাল' শোভিত বক্ষঃ, 

ভিক্ষা লক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ রক্ষ ভব পারে ॥, 

“আয়ুর্মশ্যতি পশ্যতাৎ প্রতিদিনহ যাতিক্ষয়ং যৌবনং, 
প্রত্যাষান্তিগতাঃ পুনর্নদিবসাঃ কালোজগন্তক্ষকঃ। 
লক্ষীস্তোয়তরঙ্গ ভঙ্গচপলা, বিদ্যুচ্চলং জীবনং, 
তস্মান্মাং শরণাগতৎ শরণদ ! ত্বংরক্ষ রক্ষাধূনা | 

করচরণৎ কৃতৎ্না কায়জং কর্মী জংবাঁ, | 

অবণনয়নজংবা! মানস বাঁপরাধহৎ | 



৬৬ সরোজ-বাসিনী। 

বিদিত মবিদিতংব| সর্ববমেতৎ ক্ষমন্য, 

জয় জয় করুণাব্দে শ্রীযমহাদেব শস্তে। ! ॥ 

গাত্রং ভম্মমিতং পিতঞ্চ হমিতৎ হস্তে কপাঁলং নিত, 

থটাঙ্গঞ্চমিতং নিতশ্চবৃষভঃ কর্ণে সিতে কুগুলে। 
গঙ্গাফেনমিতৎ জটাপয়সি, তচ্চন্দ্রঃ দিতো মৃর্ধানি, 

সোহয়ৎ খর্বমিতোদদাতু বিভব পাপক্ষয়ৎ শন্করঃ ॥% 

সরোজবানিনী শিবপুজা সমাপন করিয়] আশ্রমে চলিয়] গেলেন 

এবং কিছু দিন কাশীতে অবস্থান করিয়! পরে বৃন্দাবনে উপাস্থিত 

হইয়া রাধাশ্যাম দর্শন-পুজন পুর্বক স্তব সমাগ্ড করিলেন । তদনস্তর 

নানাদেশ ও নানাস্থান পরিভ্রমণের পর বিষ্বাচলে আরোহণ করিয়া, 

তথাত্প প্রতিষ্ঠিত এক ফালী মুর্ভির পুজায় বসিলেন | বহুক্ষণের পর 

পুজা] শেষ হইলে? গলবস্ত্র কৃতাঞুলি পটে কছিতে লাগিলেন, জননি 

জগত্তারিণি ! এ-স্ুদীন। ছুহিতাকে অস্ত প্রীপাদপত্মে স্থানার্পণ করিয় 

কৃত্বার্থ করিবেন | আপনার মহিমী বেদের অগোচর$; মমস্ত দেবগণ 

আপনার শক্তিতেই শক্তিনম্পন্ন ; আপনি সুল-প্রকৃতি, আপনা হ₹ই- 

তেই এই অনন্ত ব্রক্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে । অস্তে এই চরণ-কমলেই 

লয় প্রাপ্ত হইবে । আপনি প্রকৃতি কি পুরুষ ; স্কুল কি সুক্ষ, আদি কি 

অনাদি, তাছ। নিশ্চয় করা আমার সামান্য জ্ঞানের কর্ণ নয়। মুনি, 

খষি যোন্দীগণ যে চরণে লীন হইব।র নিমিত্ত, শত সুত্র বৎসর তপস্যা 

করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন না| যে চরণে আশ্রয় অভিলাষে 

বিষ সতত লালাঘিত এবং ব্রহ্মা নিয়ত ধ্যান পরায়ণ, যে চরণ, 

হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরমযোগী পশুপতি আপনাকে কৃতার্থ কোধ 

করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সেই চরণের গুণ-গরিমা বর্ণন 

,ক্ষরিব | চত্্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বলিত কত অনন্ত বিশ্ব, এই চরণ- 

প্রান্তে নিয়ত বিঘৃর্ণিত হইতেছে । কত শত ব্রহ্গাবিষ্, মহেশ্খর, 
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নিয়ত এই চরণের উপাসনায় নিযুক্ত আছেন। মাতঃ শিবে ! সর্বব- 

মঙ্গলে ! আপনি ব্রহ্মময়, আপনিই ব্রক্গময়ী; লোকে আপনার নিরা- 

কার ব্রন্গমূর্তি অবধারণে অনমর্থ হুইয়াই, মৃর্ত্যস্তর কণ্পনা করিয়। 

থাকে । আপনি ভক্তের নিকটে নিরাকার হুইয়াও সাকারা, অদর্শ- 

নীয়| হইলেও দর্শনীয় হুইয়াছেন। যাহারা আপনাকে আকার বিশিষ্ট 

করিয়া দীমাবিশিষ্ট মনে করে, তাহার] নারকী, যাহার! আপনাঁকে 
জড়নির্শিত পুলি মনে করিয়া চক্ষুর্দান জীবদান প্রভৃতি দিয়া গজ] 

করে, তাহারা নিজাঁব জড়পদার্থ মধ্যে পরিগণিত ; আপনি জীবের 
জীবন, অন্ধের চক্ষু, জ্ঞানীর জ্ঞান এবং ছুর্বধলের বল; ভক্তগণ উপা- | 

সনার জন্য, আপনার সুর্তি পরম্পরা কম্পন। করিয়1 জীবের মুক্তির 

গথ আবিষ্কৃত করিয়1 গিয়াঁছেন। যে ব্যক্তি সামান্য জ্ঞানে পৌত্লিক- 

তায় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে ঘোর-মুর্খ ; যদি উপাসনার কোন ক্ুচ।র 

পদ্ধতি থাকে, তবে তাহা প্ৌত্তলিকতা ; ইহাতে সাংসারিক আনন্দ 

এবং পারত্রিক চাতুর্ধর্ধ ফল উভয়ই আছে । ইহাতে মূখ হইতে জ্ঞানী 

পর্য্যন্ত মকলেই সমভাবে ধন্মোপদেশ পাইয়া থাকেন । জননি ! আমি 

জ্ঞানহীন। অবলা, আপনার মহিম1 পরিজ্ঞানে নিতীস্ত অশক্ত। এক্ষণে 

কূপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করুণ। এই বলিয়1 প্রণাম করিয়া 

তথ হইতে যথেচ্ছ স্থান করিলেন। 

অফটম পরিচ্ছেদ । 

গ্রভুন্ব। 

স্রেক্দ্র নানাঁদেশ ও নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়াও শরচক্দ্রের 

কোন অন্ুসন্ধ।ন করিতে পারিল না। এক দিন এক প্রকাণ্ড প্রান্তর 
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অতিক্রম করিয়া আসিতে আসিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয় 

' প্রান্তর প্রান্তস্থ বন-বিভাগে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন 
করিল । পিপাসায় বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে ; ক্ষুধায় দশদিক শৃন্যময় 

নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে তথায় এক বনবাসী আসিয় উপস্থিত 

কইল | সুরেন্দ্র তাহাকে আপনার অবস্থ।র বিষয় যথাথ কীর্ডন করিয়া 

পানার্থ কিঞ্চিৎ জল ভিক্ষা করিলেন | বনবাঁপী তাহাকে সঙ্গে লইয় 

নিবিড় বনে প্রবেশ করিল এবং এক পল্ল দেখাইয়। দিল। স্ুরেজ্রর জল 

গান করিয়! কিপিৎ শৃষ্থে হইল । পরে বিশেষ আগ্রহের সহিত ধর্ম- 

' সাক্ষী রাখিয়া উততয়ে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল | বনবাসীর নাম মছে- 

।শ্বর ; মছেশ্বর নব মিত্রকে লমভিব্যাহারে লইয়া গৃহাতিমুখে প্রস্থ'ন 

'করিল। ্ুরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে বিস্তর মন্কুয্য বন মধ্যে 

একত্রবাস করিতেছে । তাহার] দকলেই মহেশ্বরকে- প্রভু বলিয়! 
স্বীকার করে এবং সকলে সরল অন্তঃকরণে সম্মান ও তক্তি করে। 

ক্রমে যতই, দিন গত হইতে লাগিল, স্থরেক্্র মহেশ্বরের গুণে ততই 

প্রীতি লাত করিতে লাগিল । দেখিল মন্ধেশ্বর বনবাসী অসভ্য মল্ুষ। 

নছে,তাহার স্বভাব অতি পবিত্র, কার্ধ্য অতি সুন্দর এবং ব্যবহার 

অতি রমণীয় ; কিসে আশ্রিত এবং অল্গুগত ব্যক্তি সকল স্মখসচ্ছন্দে 

থাকিয়া কালাতিপাত করিবে, কিসে তাঁহাদের অভাব দূরীভূত হইবে, 

সর্বদা তজ্জন্য মহাব্যস্ত ; 'প্রাণান্তেও কাহাকে কটুবাঁক্য প্রয়োগ করে 
না। কারণ সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রভুত্ব গ্রদর্শনে নিতী্ত বিমুখ, মিষ্টবাক্যে 
দোধীর দোষ ব্যাখ্যা করিয়া, দোষীকে সৎপথে আনয়ন করিয়া থাকে, 

য]ছাকে দণ্ড দেওয়া নিতান্ত আবশাক হয়) অতি ছুঃখিতান্তঃ করণেই 

তাচাকে তাহ! প্রদত্ত হয়। সৎকার্ষোর পুরস্কার নিয়তই হুইয়] থাকে। 

উপযুক্ত ব্যক্তির উন্নতি সাধনে দৃঢ়ব্রত ; ভৃত্যি-সকলকে পু্রের ন্যায় জ্ঞান 

করা মছেশ্বরের প্রধান ধর্ম; শিষ) মকলকে সন্তান অপেক্সাও অধিক ভাল 

বামে । অনুগত জনের জন্য গ্রাণ-দানেও বিমুখ নছে। বনবালীগণও 
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মহেশ্বরের সুখে স্থখী এবং ছুঃখে ছুঃখী, তাহারা ইহাকে দেবতার 

ন্যায় জ্ঞান করিয়1 থাকে । অধিক কি আবশ্যক হইলে প্রাণ-দানেও 

কিছুমাত্র কাতর নছে | আমি অনুরোধ করি, সামাজিক উচ্ছঙ্খল ্রভু 
মহ।শয়েরা, মহেশ্বরের গুণের অন্গুকরণ করেন। অনেক অবিমৃষ্যকারী 

উদ্ধত প্রভু, অধীনস্থ ভূত্যগণের উপর অনর্থক এত অসঙ্গত গ্রভুত্ব 

প্রদর্শন করে যে, তাহ। মনে করিলে ঘৃণার উদয় হয়। অনেক অনভিজাত 

প্রভু ; উচ্চপদে আরোহণ করিয়া মনে করে,আম! অপেক্ষা ঈশ্বর অধিক 
শ্রেষ্ট নছেন। আমার অধীনস্থ ব্যক্তি কল, মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহে। 

ইহাদিগের মানসম্ত্রম বংশমর্যযাদা থাকায় নাথাকায় সমান । ইহার! 

চিরকাল আমার পদ-লেহন করিবে । আমি যাহ! আজ্ঞা কারব, সঙ্গত 

ব। অসঙ্গ তই হউক তৎক্ষণাৎ তাহ] সম্পন্ন করিবে | কথায় কথায় আমার 

তিরক্কার সহ্য করিবে | মদীয় কটু বাক)কে পুজ্পহারজ্ঞান করিয়1 হৃদয়ে 

ধারণ করিবে । আমার কৃত তাড়নাকে সেধভাগ্য জ্ঞান করিয় হৃদয়ে 

স্থানাপন করিবে। মত্কৃত বানরের ন্যায় সক্রোধ মুখ ভঙ্গিকে অমৃত্ত 

সমুদ্রের প্রেম-তরঙ্গ মনে করিবে | ইছাঁদের উন্নতি হউক আর ন। 
হউক আমার উন্নতিকে উন্নতি মনে করিবে । আপনার উদর জ্বালায় 

জ্বালাতন হইলেও আমার জন্য সরস স্ুখাদ্য আহরণ করিবে। 

অর্থ(ভাবে, ইহাদের স্ত্রীপুত্র ভিক্ষ। করিলেও আমার অর্থ বৃদ্ধি পক্ষে 
কন্টক হইতে পারিবে ন1। ইহাদের দ্বারা যে উন্নতি হইবে, সে উন্নতি 

জন্য ফল ভোগ আমার হইবে । ইহারা আমার আহারের অবশিষ্ট 

যকিঞ্চিৎ কাট। খোচা ভক্ষণ করিয়1 বিড়ালের ন্যায় মেউ' মেউ" 

করত প্রতিগ্রাসে মুখ পানে চাহিয় থাকিবে । ইহার] আমাকে দর্শন 
করিয়| শমন দর্শনের ফল লাভ করিবে। ইহারা, পদে পদে অপমান 

সহ্য করিয়া নিজ নিজ পদ রক্ষ1 করিবে । 

ছুরাচার উচ্চপদে আরোহণ করিয়া এইরূপ ছুর্ব্যবহ্থারে অধীনস্থ 

মহ্ছাত্াঁগণের হৃদয়ে অকারণে যস্ত্রণানল প্রজ্লিত করিয়া আপনার 
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হীন বংশের পরিচয় দেয় এবং আপনার নীচ প্রকৃতি একাশ করে। 

একবার ভ্রম ক্রমেও চিন্তা করে না যে আমাপেক্ষাওত কত শতগুণে 

উৎকৃষ্ট কত কত মহাত্মা আমার অধীনে আছেন । আজি আমি উচ্চ- 

পদে আরোহণ করিয়াছি), কালি আমার অধঃপতন হইতে পারে। 

অধশ্্নপথে পদাপণ করিয়1 অন্যায় কার্য্য করিলে সর্বশান্তা জগৎপতি, 

আমাকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করিতে পারেন। দপহারী আশার দর্প 

চূর্ণ করিয়া এই পদে অনা ব্যক্তিকে গরতিষ্ঠিত করিতে পারেন। নীরস 

হইবার ভয়ে যে রসনাকে তিনি নর্বদ রসশালিনী করিয়াছেন আঁমি 

তাহাকে কালসর্গী-সদৃশ্শী করিয়া অকারণে কেন তদ্ঘারা হলাহল 
বহিরগ্গত করি । এক দিন আমায় এসকল পরিত্যাগ করিয়] শমন-সদনে 

গমন করিতে হইবে । লময় থাকিতে, প্রভূশক্তি থাকিতে, অধীনের 

উন্নতি করাই কর্তব্য; অধীনের উন্নতি হইলে তগ্দছার তাহার বন্ছ- 

পরিবারের উন্নতি হইবে | তাহারা অশীর্ধাদ করিলে পরমপিতা 

আমায় দত! করিবেন । যে মহপুরুষ এইরূপ মনে করিয়া নিজ কর্তবা 

কর্ন নির্বাহ করেন ভাহ|র সহিত কোন প্রন্ভুর তুলনা হয় না। তিনিই 

পথম পিতার সাক্ষাৎ প্রিয় পুক্তর;ঃ তিনি গ্রাতঃ স্মরণীয়, তাহার 

পবিত্র নাঁম, আমাদিগকে পবিত্র করে । তীহার চরণ-ধুলি আম[দিগের 

প্রিয় বস্তু ; ছে স্বার্থপর প্রভু ম!শয়গণ | অন্যায় ব্যবহারের বিনি- 

ময়ে ছুর্ম্োচা মহ! নরক সঞ্চয় না করিয়া একবার বনধাসী মন্েশ্বরের 

উদার চরিত্র শিক্ষা করিয়া পবিত্র হইতে যতুবান হও | আর পর- 

লোক-গমন-পথে কন্টক রোপণ করিও ন1। আর ইচ্ছ] করিয়া দক্ষিণ 
হত্যে হলাহল ভক্ষণ করিও ন1। আর অন্যায় বাবহারে ন্বর্শস্থপিতৃ 

পুরুষগণকে নর্গ জরষ্ত করিও ন1। তোমাদিগকে ঈশ্বরের দোহাই, 

দুর্বাবহছাঁর পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হও | 

 মন্ধেশ্বর স্রেক্দ্রকে গুছে আনিয়া, তাঁহার পান-ভোজন-শয়নাদির 

সুব্যবস্থা করিয়। দিল। তথায় থাকিয়া ল্ুরেন্দ্র সকল কষ্ট বিল্মাত 
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হইয়া] গেল । পবিত্র বনবাসীগণের পবিত্র ব্যবছারে সুরেন্দ্র অস্ত৫- 

করণ পবিত্র হইল। ক্রমে সৎপথের পথিক হইতে বাসনা জন্মিল | 

এক দিন সুরেন্দ্র ইন্দুমতীর সকল ঘটনা, মিত্রকে অবগত করাইয়া ইন্দু- 

মতীর বাকা এবং নিজের প্রতিজ্ঞা, বন্ধুকে জানাইল। মছ্ছেশ্বর, সকল 

কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, বদ্ধো ! অছিংসাই পরম ধর্ঘ্ম। ছিংসা হইতে 

যত অন্তরে থাঁকা যায় ততই মঙ্গল; কিন্তু সতীর বাক্য এবং তোম।1র 

প্রতিজ্ঞা ;--তোমার প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ হইতে পরে কিন্ত সতীবাক্য মিথ্য। 

হইবার নহে । এবিষয়ে আমার মভামতের অপেক্ষা নাই । তোম?র 

যাহ1 ভাল বিবেচনা হয় তাঁহাই করিও । ওছে বনবাসিন্গণ ! তোমর] 

সকলে সুরেজ্রকে আমার পরম মিত্র বলিয়া জানিও। 'এই বলিয়া 

অন্যানা কথা বাঞ্তায় প্রবৃত্ত হইয়া বন্ধুর চিউ্-বিনোদন করিতে লাগিল। 

এইরূপে অনেক দিন গত হইয়া গেল । 

এক দিন ন্পুরেক্দ্র কতিপয় বনবাঁসীর সহিত বন-ভ্রমণ করিতে 

করিতে বনগ্রান্তে আনিয়! এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। তথা 

হইতে কিছু দূরে প্রান্তর মধ্যস্থ রাজপথ দিয়া কয়েকটি উদাসীন যাই- 

'তেছে দেখিতে পাইল । সুরেন্দ্র তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে সহসা 
উথ্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার অন্বেক্টব্য বস্তু আজি আমি প্রাপ্ত 

হইলাম । এই কথা বলিতে বলিতে বেগে তদ্দিকে প্রস্থান করিল | ক্ষণ- 

কাল মধ্যেই তাঙ্কাদের সম্ম্থে উপস্থিত হইয়া, ঘোরতর-কঠোর- 

নিনাদে কহিল, নরপিশাচ সতীত্বনাশক রাক্ষস শরৎ! বহুদিনের 

পর আজি তোর্ দর্শন পাইলাম । ঈশ্বর আজি সতীবাঁক্য সফল করি- 

বার উপযুক্ত সময় দিলেন। আয়_-তোকে বিনাশ করিয়া তোর্ 

বক্ষস্থ রক্ত পান পুর্বক স্বত্স্থা ইন্দুমতীকে পরিতুষ্ট করি। এরই বলিয়া 

দন্ত কড়মড় করিতে করিতে বাহু-ম্থোটন করিয়া উর্ধে লম্্ষ ত্যাগ 

করিতে লাগিল। ক্রোধবশে ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । কেশাবলি 

উর্ধাদিকে উত্থিত হইতে লাগিল | শরৎ সাঁক্ষ।ৎ শমনসদৃশ সুরেন্্রকে 



৭২, সরোজ-বাসিনী। 

অবলোকন করিয়! ভাবিল, এত দিনে আমার মহা-পাপ-রক্ষ বুঝি 

ফলবান্ হুইল। লমভিব্যাছারী সন্গ্যাসী সকল, এই ব্যাপার দর্শনে 
প্রাণ লইয়] যথেচ্ছ পলায়ন করিল | শর এবৎ জ্রেক্রে ঘোর যুদ্ধ 

বাধিয়া গেল। শরৎ কহিল, আয় নরাধম আয় ;--আজি বিশ্বাস- 

ঘ[তক পর-পত্ধী-গাঁমী কপট বন্ধুকে বিন'শ করিয় চির-সঞ্চিভ-ক্রোধ1- 

নলে শে।শণিতাঁছতি দান করি । স্ুরেন্ কহিল, জায়াজীব বেশ্যাপতি 

শরৎ! তোঁর্জ্ী চির বেশ্যা, আমি সতীত্ব নাশক নহি এবং আমি 

ইচ্ছা করিয়! তাহাতে উপগত হই নাই। সেই গাপীয়সীই বলপুর্ববক 

আমাতে উপগ্যত হইয়াছে, তান ধর্মই জানেন । আয় এক্ষণে নিজ 

নিজ বল বিক্রম দেখাইয়া, নিজ নিজ পাপের গুরুত্ব লঘৃত্ব প্রদর্শন 

করি; যে মহাপাপী, সে অবশ্যই বিনষ্ট €ুঁইবে। উভয়ে ঘোর সমর 
বাধিয়| গেল। বনবামী সঙ্গী সকল বলয়! দর্শন করিতে লাগিল । 

শরৎ, সুরেন্দ্র অপেক্ষা বলশালী ; বিশেষ মল্পযুদ্ধে বিশেষ দক্ষ; 
মনে করিল, ুরেন্দ্রকে অনায়াষেই বিনাশ করিব । কিন্তু কার্যাকালে 

সেরূপ হইল না । উভয়কে উভয়েই আঘাত করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র 

প্রত্যেক আঘাতেই শরৎ বিশেষ ব্যথা পাইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ 

তাস্থার বলের হ্াস হইয়া আদিল | ভখন শরৎ মনে করিল-_-আজি 

অবশ্যই আমাকে দেছত্যাগ করিতে হইবে, আর রক্ষা নাই | তথাচ 

জীবিতাঁশা পরিত্যাগ কর যাঁয় না। এইরূপ চিন্তা করিয় বিশেষ 
সতক হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল | বাঁহতে বাঁছতে, পদে পদে, বক্ষে 

বঙ্গে, পৃষ্টে পৃষ্ঠে, মন্তকে মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। কীল, 

নাখি, চড়ের ভয়ানক শব্দ উঠিতে লাগিল । পরে জড়াজড়ী করিয়! 

উভয়ে ধরণী পৃষ্ঠে পতিত হইল । পর্ম্যায় ক্রমে উভয়ে, উভয়ের উপরে 
উঠিতে লাগিল ॥ বলে কেছ উন নছে । উভয়ের দমর প্রভাবে তৎস্থান 

কম্পিত হইতে লাগিল। যোদ্ধুদ্বয়ের গুম্ গুম্ ছম্ হুম্ ছুপ্ দাঁপ, 

শকে মেদিনী গ্রতিধ্বনিভ হইতে লাগিল । ক্রমে শরৎ অবসম হইয়। 
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শড়িল। লুয়েন্দ্র তাহাকে তৃমিতলে পাতিত করিয়] তাঁছার বক্ষেয় উপর 

উঠি বলিল এবং বাম হস্তে শরতের কণ্গপ্রদেশ চাপিয়! ধরিজ। 

দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কটিনধা হইতে ন্ুৃতীক্ষ ছুরিকা বাহির করিয়। দক্ত- 

সঙ্ায়ে ফলক বহির্গত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কছিল, ইন্দু! দিদি 

হিন্দু! স্বর্থবাদিনি সতি পতিত্রতে ইন্ছু ! আসিয়। দর্শন কর, তোমার 

বাক্য সফল হুইল; এই বলিয়া শরতের বঙ্গদেশে চাক্চিকাময়ী ছুরিকা 

আমুল গ্রবেশ কর;ইয়। তৎস্থান বিদীর্ণ করিল । বক্ষ হইতে শোণিত 

প্রবাহ বছিতে লাগল । সুরেন্দ্র ক্ষতস্থানে মুখাপণ করিয়] শরতের 

উ-বগাহ্ শোসিত পান করিতে লাগিল | রক্ত প্রবাহে স্্কণীদয় এবং 

বক্ষ ভালিয়। গেল। স্বতেজ্র রুধর পানে মত্ত হুইয়। ডুরিকা হত্তে উত্থিত 

হইল । শরত--উঃ-_-উঃ 1--মরি !-মরি 1 হা !__-পর- মে-শ্বর- 

আর--নাদ--7াক-_হ১-উ$- প্রা ণ-যা-অ--স্তে_জ্ী- 
প1--দ--প-ঘ্মেন্থা-ন-দি-ও-৩-উ'-উ-উ---- করিয়া 

জখবন হাঁর।ইজ | বনচরেরা শুরেন্্রকে গুকৃতিস্থ করিল । স্ুরেক্র, শর. 

তের শোণিত দ্বারা শরতের বস্ত্র “সতীত্ব নাশক শরৎ আজি 

ভীল্ন দানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল” এই কয়েকটি অঙ্কর 

লিখিয় পতভাকাঁকারে স্থাপন করিগা মিত্র গৃহে গমন করিল। | 

লময়ের কিবিচিত্র গতি ! টৈবের কি ভয়ানক প্রভাব ! এইকালে 

মৃতচেলাপছারকের মনোমোভিনী শরতের স্ত্রী শৈলবালা, উপপতির 
ভিত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল | আসিনার কালে পথ্প্রান্তে পতিত 

যৃত শরচন্দ্রকে দর্শন করিয়। ক্ষণকাল চিত্রপূক্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান 

থাকিল, পরে ছয় ! আমার কি হুইয়াছে বলিয়া শরতের উপর পতিত 

হইয়। বহু(বপ বিলাপ করিতে লাগিল । ততপরে উত্থিত চইয়। উ্ভ্ভীয়- 

মান পতাকাক্ষর পাঠে জানিতে পারিল, জুরেজ্জই এই সর্বনাশ করি- 

যাছে। টশলবাল। উপপভির সাহ্থাযো শরতের মৃতদেহ পান্থ না 

মদীগতে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। 



নবম পরিচ্ছেদ। 

বন-বিভাগ। 

. ধারা রাজা হইতে দূত আলিবার কয়ে দিন পুর্বে কৃমার হংসকেতু, 

বিজয়পুরে আসিয়াছিলেন | এক্ষণে পিতৃ-আজ্ঞানুনারে প্রিয়তমা 

রত্বমালাকে বঙ্গে. লইয়1 গুহাভিমুখে এস্থান করিলেন । নগেন বাবু 

শ্যাম। নাস্নী পরিচান্রিকাকে অত্যন্ত ভাল বামিত; সুতরাং শযামাও 

সঙ্গে চলিল। কিছু দিন পরে ভীহারা ধারা রাজোর সীদা-প্রদেশে 

আনিয়া উপস্থিত হইলেন এই স্থানের রাজপথ অতীব বিপদ সম্বল, 

যেছ্েতু বন-মধাস্থ; এই বন, ধারা রাজোর উত্তর পুর্ব সীমা-গ্রদেশ 

£ইতে আরন্ত করিয়। পুর্বাভিমুখে যে কত দূর চলিয়া গিয়াছে তাহ! 

নিশ্চয় করা যাঁয় না। ইহ] শাঁল-তাল-তমাজ প্রভু বিবিধ বনপাদপে 

মমাচ্ছল ; বনস্থ পর্বত প্রমাণ গ্রকাণ্ড একাও বৃক্ষ সকল শাখা এশাখা 

বিস্তার করিয়] যেন গগনের পরিমাণ মানসেই উর্ধে উথথিত হই- 

যাছে। পাদপাবলি শাখায় শাখায় সম্বন্ধ হইয়] নুর্যাকিরণ প্রতিরোধ 

করায় নিম্ন ভাগ ঘোর অন্ধকারে, আর্ত ; মধ্যে মধ রক্ষা শ্রিতা লতাবন্ী 

সেই অন্ধকারকে জারও প্রগাঢ় করিয়া তূলিয়াছে । কোথাও বংশ বন, 

কন্টকাকীধ তরজিত স্থান, গণ্ডটৈজ, নরিৎ) ভলভূমি) রৃহমদ। দৃি 

গোটর হয়। গায় সর্বত্রই ব্যান -তল্ল,কাদি ছিংঅ জন্ততে পরিপূর্ণ ; 

ছিংত্র জন্তর গ্রতিকঠোর ভয়ানক শব্দ, ঝলির ঝি বি শকঃবনদেণর 

কোমল শব, বৃক্ষ পত্রের মন্ত্র শক, তরঙ্গিণীর কল্কল্ শব্দ বিবিধ শাকে 

নমস্ত অরণা শায়মান ; এই নিবিভ় বনে একবার গ্রাবষ্ঠ হইলো আশ 
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বহির্ধামনের উপায় নাই। এই বিশাল বন মধ্যে অসংখ্য দুর্দান্ত 

লোক বাস করিয়। থাঁকে | লুষঠন ইহথাদিগের ব্যবসায় ; ইহার1 অকার্ধা 

করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না।,ইছাদিগের রাজার নাম চন্দ্রচুড়; 

চগ্ডেখ্বর নামে রাজার এক সেনাপতি আছে। এই ব্যক্তি সমর-কার্ষ্য 
বিশেষ. দক্ষ কিন্ত অতিশয় নিষ্টর ; ইছার অধীনে বহুসংখ্যক বন্য- 

সৈন্য আছে। চণ্ডেশ্বর তাছাদি গে সর্ধদা সত্য জনপদ লুণ্ঠনে নিযুক্ত 
করে । পাশ্ববভভী রাজগণ ইছাদিণের জ্বালায় নিয়ত জ্বালাতন হুইয় 

থাকে । এক সময় ইহার ধার রাজ্যাধিপতি রুদ্রদেবের রাজা আক্রগণ 

করে । রাজা এই সংবাদে ইহাদের দমনের জন্য কুসাঁর হংসকেতৃকে 

পাঠাইয়া দেন। যুবরাজ আনিয়া বিস্তর বন্যকে রুদ্ধ করেন এবং 
বিশেষ যক্ত্রণ প্রদান করিয় ইহাদের কয়েক জনকে নিপাতশু করেন। 

অবশিষ্ট সকলকে দণ্ড দিয়] ছাড়িয়া] দেন। বন্যগণ, এই কারণে মহা 

ক্রুদ্ধ হইয়া] সতত রাজার ছিদ্রাসসন্ধান করিতে থাকে । কিন্তু এপর্যান্ত 

তাহার কিছুই করিয়া উচিতে পারে নাই । এক্ষণে অভীষ্ট সিদ্ধি সখোশ 

উপস্থিত দেখিয়! অসংখ্য লোক আিয়৷ যুবরাঁজকে আক্রমণ করিল । 

ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বছসংখ্যক বনচর ধরাশায়ী 'হইল। 

তথাচ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল না। ক্রমে যুবরাজের টন; সংখ্যা অগ্প হইষ্পা 

আমিল এবং অধিকাংশ বস্তি শমন লদনে গমন করিল ধন্নাগাণ, 

সর্বস্ব শন করিল । তদনন্তর ছংসকেতূ এবং রত্ুমালাকে গ্রহণ কঙ্িস। 

চন্দ্রচুঃড়র নিকটে আনিয়া দিল | পার্তিক সন্দ দেখিয় গুর্যবেই লিমা 

নগেন্দ্রকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল" কিন্ত দৈব 'ছুশ্ঘটনায়, কঙকগুলি 

বনচরের সম্মুখে পতিত হয় | তাস্ারা বসন সভূুষণে অলঙ্কুভ নগণেক্দ্রকে 

শযামার সহিত গ্রছণ করিয়াবন প্রবেশ করে । পরে তাহাদের বন্জালঙ্কার 

কাড়িয়] লইয়1, এক জন: মন্থষা-ব/বসাগীকে বিরুপ করে। লে' ব্যক্তি 

আবার তাঙ্গাদিগকে জইয়। স্থানাস্তয়ে বিক্রয় করে এইরূপে তাহারা, 

ষেরাজো আলিয়! পড়িল, সে রান্গো রমাপত্তি বামে এক কিরাত রাজ 
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রজত্ব করেন। তিনি অপুভ্রক; লোকমুখে নগেজ্রের লংবাদ পাইয়া, 

তাহাকে খামার সহিত ক্রয় করত নিজ পুভ্তবৎ গুতিপালন করতে 

লাগলেন । শ্যামা তথায় নগেক্র্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিল। 

-: শদিকে চজ্দ্রচূড়, হংসকেডুকে যন্ত্রণাময় কার।গা:র নিক্ষেপ করিয়া, 

রদ্বমল]কে আপনার ভোগ্যা করিবার অন্িলাষ করিল। প্তুমাল। 

অংলীকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না কামিনী, ধর্শন্ঞান ভীন চন্্রচুংড়র কথ! 

দুরে থাকুক) ত।হাকে দেখিলে সংযমর মনও বিচলিত হুয়। এক দন 

চক্চুড়ঃ রত্বমালার নিকট আগমন করিয়। কছিল, চ্গন্দরি ? বাদাধ্ব,নর 

গোলমাল কি শুনিতে গাইয়াছ এবং তাছার কারণ কি, কিছু কি 

অবগত হুইয়াছ ? যদি না অবগত হুইয়] থাক, তবে শ্রবণকর। অলি 

ছুরান্ম। হংসকেতু:ক প্রঙ্গাগণের অন্তরধে বলিদান দিলাম। তুগি 

আর তাঁহার আশ] করিও না। এক্ষণে আমার সহ্ধন্খ্বণী হইয়া পরম 

ন্ুখ রাজ্া-লুখ-সস্তেগ কর) শাবণমাত্র রত্বমালা ছা স্বাসিন্। 
খ্িয়া বাতাহুত ক্দলীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত ইলেন। চক্দ্রচু় 

ন্ুষত্ধে ছার টৈতন) সম্পাদন করিল। রতুমালা বিলাইয়! বিলাপ 
রপ্ত করিলেন । চত্রচুড় লন্মুখে দাড়।ইর়। হ।নিতে চাঁদিতে সান্তনা 
করিতে ল]গিল । চত্্রচ্ড়র নগবল। নান্বী এক স্ত্রীআছে। সে রত্ব- 

মাজাকে দর্শন করিয়] অবাধ মমে দনে নানাবিধ আশঙ্কা! করিতেছিল। 

এক্ডণে অন্তর জ হইতে চত্দ্রচড়ের অভিপ্রায় অবগত ছুইয়। কছিল, এ 

রাঝরাপী হইলেই আমার কপাজ গুঁড়িয়া যাইবে | রাজ) আর আমার 

গৃছে আগমন কারবেন না । অধিক কি, হয় ত আমাকে ইউছার দাসী 

কইতে হইবে। এক্ষণে ইন্থার এ্রতিকর না করিলে আর চলেনা। 

পরে রাজ প্রস্থান করিলে, নগবাজা প্রির দাসী গোলাপীকে আহ্ব!ন 

গুর্বযক গোপনে গোপনে পরামর্শ করিয়া উপ্ায়াবধারণ করিল। 

১০ আুকদা খোর] অন্ধরারময়ী রজনীতে নগবালা, রদ্বমালার গৃহে 

আবখামন করিয়া কহিল, ভগিনি | তোমার পতি জীবিস্ত আছেন |আমি 
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তোমাকে আসার ছুরাচার হ্বামীর হত্ত হইতে মুক্ত করিবার জম 
তোমার নিকট আমিয়াছি। অতঃপর এখানে থ।কিলে তোমার সতীত্ব 

থাকিবে না| তুমি এখান হইতে যথেচ্ছ প্রস্থান কর। স্বদেশে উপাঙ্ৃত 

ছইয়। স্বামীর উদ্ধার করিতে পর করিও, অদ) ছইতে বৎসর পরিমিত 

কাল আমি তোমার স্বামীকে জীবিত রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। 

ইহ বলিয় রতুমালাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া, গুগ্ত গথ দেখাইয়। 

দিয়! কছিল, এই পথে যথেচ্ছ গমন কর। রত্বমালা, সজল নয়নে 

কহিলেন, ভগিনি ! আমর স্থামীই যদি জীবিত ন1 থাকেন তবে আমার 

জীবনে প্রয়োজন কি? নগবাল। কহিলেন, সতীত্ব নারীর পরম ধন, জগ্রে 

তাহা রক্ষা কর, পশ্চ।ৎ স্বামী পাইলেও পাইতে পার। রত্বমালা 

কছ্ছিলেন) তাঁগনি ! আমার দিব্য সত্য করিয়। বজ,।আমার শ্বামী জীবিত 

অ।ছেন কি গরলোকে গমন করিয়াছেন ? নগবালা ক্িকেন, ছঙ্িনি! 

ঈশ্বরের দিব্য আমি তোমাকে প্রতারিত করিতেছি না, তোমার স্বামী 

নীবিত আছেন। আনিয়1 উদ্ধার করিও । রত্ুমাল] কাদিতে কাদিতে 

নগবালাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভগিনি |! যদি ঈশ্বর দিন. দেন 

তবে আমি তোমার কৃত এই উপকারের প্রতিশোধ করিব । "এই 

বলিয়া নগবালার গ্রদর্শিত পথে বামিনী রহায়ে এ্রম্থান করিলেন। 

যদি রতুমালা, নগবালার প্রদর্শিত গথে যাইতে পারিতেদ তাহা 

হইলে অনায়াসে সভা জনপদে উপস্থিত ছইতেন কিন্ত তাহ] ন। হইয়1 
মনের চঞ্চজতায়। অন্ধকারের আধিক্যতায়, পথ হারাইরা নিবিড় বঙ্গে 

প্রবেশ করিলেন । এইরূপে প্রাণ ভয়ে সমস্ত রাত্রি জমণ করিতে করিতে 

করমখঃ দূর বনে রমন কারতে লাগলেন | রত্বমালাকে, বিঙ্গায় দিয়] 
মগবাল। কৌশলে চত্্রচুড়ংকঃরত্বন/লার অন্থসন্ধ।নে ক্ষান্ত, রাখিল।, 
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উদ্যোগ | 

মুবরাঙ্ধ হংসকেতু স্ত্ীপুত্রে অলঙ্কত হুইয়| নিজরাজো আগমলদ 
করিতেছেন শ্রাবণ করিয়] প্রকৃতি পু আনন্দ সমুদ্রে ভানমান হইল। 

মনের উল্লাসে স্ব শব জাবাসে অশেষবিধ উৎসব ক্রিয়া আরম্তু করিল। 

দীপমালায় লুশোভিত| মগরী গান বাদা রঙ্গরসে আনন্দময়ী হইয়| 

উঠিল । নানাস্থানে নানাবিধ তক বিতক আরস্ত হইল |কেহ কছিল 

ভামাদিগের রাজার ন্যায়। নায়পর পরম ধার্শিক নরপতি প্রায় নয়ন 

গোচর হয় ন। বিচারে এমনই অপক্ষপাতী যে, প্রাণাঁধিক পুক্ত 

কিন্বা! পরষারাধ্য গুরুজনও)১ অপরাদ্ধ হইলে নিষ্কৃতি লাভ কাঁরতে 

গারেন না। যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার নিয়তই হইয়1 থাকে। বশ কিস! 

ধর্ম নিবন্ধন-পদ-প্রাঞ্ির কোন জনুবিধা রাখেন নাই । প্রজার ক্ুখ 
সমৃদ্ধি নংবর্ধন জন্য রাজার যাহ? যাছ1'কর্তব্য তাহ!র কিছুই অভাব, 

নাই। এ্রজনগণকে গ্বাধীনত প্রদান করিতে সতত ব্যস্ত, কোন কার্ষোই 

স্বর্থপরভার জেশমাত্র নাই । বিরক্িকর কর-ন্ছ।(পন করিয়া প্রজার 

হৃদয়রত্ গেবষণ করাকে মহাপাপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বল-দঞ্গে 

দর্পিত হইয়। অধন্বপথে গঙ্গার্পণ করাকে মহানরক বিবেচনা করিয়। 

থাকেন। অনর্থক বাশি রাশি অর্থ দিয়া গ্রধান পদাৰলম্বীর ' উদর 

পোষণ করিয়1 এ্রকৃতি-রক্ত শোষণ গুর্ববক ক্মতিগুরণ করেন না । অনর্থক 

সমর ব্যাপারে বিগত হইয়। রাশি রাশি ধনক্ষয় করিয়! গ্রাণ-গ্রতিম 

প্রঙ্গা নকলকে পথের কাঙ্গাল করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক । একের ব্যয়- 
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ডাঁর অন্যের শিরে এদান করিয়া গ্রভৃত পাঁপরাশি সঞ্চয় করিতে 

নিতান্তই ছুংখিত। স্বার্থপর রিচারপতিদ্দিগের স্বার্থপরতা নিতান্তই 

বাধিত হয়েন। বাঁজীকরের এন্্রলালের ন্যায় অপদার্থ চিন্তু বা অসার 

উপাধি দিয় কাঁনাঁকেও ভ্রম-সযুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ছাবু ডুবু খাওয়ান্ 

ন1। স্পষ্টবাদী তেজন্বী মহাপুরুষের তেজক্ষয় জনা, চেবরের কু্ধুরকে 

মাংস দেওয়ার ন্যায়, ধনদান বা পদগ্রদান দ্বার তাছার মুখবন্ধ 

করিতে কখনই ইচ্ছ1 করেন না| সামানা মন্গবয হইতে সন্ত্রস্ত. বাক্তিগণের 

জীবন পর্যান্তকে মমভাবে দর্শন করিয়া খাকেন। কোন রাজপুরুষই 

বানর, ভলক, শৃখ!ল, কুক্ধুর বলিয়। কাহাকেও নিপাত করির়। নিষ্কৃতি 

লান্ড করিতে পারেন না । পাঁছুকাযুক্ত নিদারুণ পাদ গ্রহ্থারে কাহারও 

মৃত্যু ঘটাইলে ভীহার আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই | কেহ, বলপুর্ববক 

কারও সতীত্ব মব্ট করিলে তাহার মৃত্যু অবধারিত আছে । আর এক 

সেবভাগ্যের বিষয় এই মহারাজ হুংসক্তের রাজো বীনা বত, 

ফ।টিয়া কেছ অকাল মৃত্যুর মুখ দর্শন করে না। আমাদের রাজার 

পৃণাফলে এ-রাজ্য স্থখময় রাজ | প্রজ] সকলে তাহাকে লাক্ষাৎ দেব” 

তার ন্যায় ভক্তি করিয়া! থাকে । তাহার শক্ত নাই। সাবধান হই 

' ভান্থাকে রাঞ্জ পথে ভ্রমণ করিতে হয় না। ভাই সকল ! আর দর্শন করি- 

কাছ, প্রক্না নকলকে বাণিজ্য কায়্য, কৃষি কার্য; শিপ্পবিদা বিজ্ঞাপন 

শাস্ত্র, সনিক কার্য শিক্ষ] দিতে কেমন মনের সহিত আগ্রঙ্থ প্রকাশ 

করিয়] থাকেল । ঈশ্বরের নিকট কায়মনো-বাঁক্যে প্রার্থনা করি) এমন 

ন্যারবান্ ভূপতি দীর্ঘজীবী হইয়! পরমস্থখে রাজা সুখ সম্ভোগ করুন। 
কোন স্থানে কৃষকগণ দলবন্ধ। হইয়া নরপার্তি সম্বন্ধে নানা কথার 

আন্দোলন করিতেছে । ক্রেন কছিতেছে-__নৌল্লের পা! জাজ আমা- 

দের রাজায় বেট! রাজা আস্বেঃ কত ধন বিংলাবে, কাজ্তো প্যাট্টা 

ভোরে মোগ মিটুই ঠুষে জীউটোকে ঠাণ্ডা ক'রকো। এমন রাঙ্গা হবা না। 

লোকে রাম রাল্গির কথা বলে বটে, কিন্ত মোল্লের পো; আস্গার 
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রাজার মেতন রাজুত্তি কোন বেট। মঙ্দের পো কত্তি পারবে মা। ঝা 

হল আর ঝাকর, মুই বলিঃয়্যার মাপিক হব না। মোল্লের পে 

কছল-সত্যি বলেচিস্ সন্দারের ছাবাঁলঃ তোম্গার বাবা নাকি সদ্দারি 

ক'রে কত বেটা ভেকিমের ন:ককান কেটে ফোড়া লেগয়ে গ্যাচে, তুই 

তার বেটা, বুদ্ধি তো কম নয়, আচ্ছু, আন্দাজ ক'রেচিত দশ্শার কেটা 

রামচন্দর্ ভাল রাজ] ছ্যালে। বটে__কিজ্ফ তার বুদ্দি:ট বড় মোট। 

ছলে! ; বুদ্ধির দোষে মগ হ্ষের্য়ে কেদে কেদে প্রঃণট] গ্যাচে। 

আর এক রাজ] ছ্যালো! যুজিষ্টির_ সেটার ক্যান্তু ছায়াপিত্তি নাউ । 
পাচ ভাইতি যোগ ক'রে একটা মাগনে খবর কত্ত । মাগি-কি শক্ত-গা॥ 

আপর চাবা কছিল, আত পাচটা তে পাচটা, একটা মাগিন্ পঞ্চাশ- 

টাকে জব কতি পারে। ও-শালার জাত্কে, কি পেয়েচিপ্! ইহে 

খ্বে।ম্ট। দিয়ে কুঁড়ের ভ্যাতোর ুঁপ্টী করে বসে থাকে, শ।লা ছাবাল 
খাবার যোম্। ইচ্ছেক'রে য্যাড্ড। চড়ে হযসের বাড়ী পেট্য়ে দি। 

তার্ পর কি বল্ছিলি বল্--ও-বাব। !! গুড়ম্ গুড়ম্ক'রে যে কামান 

পড়তি লাগলো! । অপরে কহিল, ওরে রাজ আ.স্বার সময় হ'তি 

নেগেছে ভাই তোপ লাগ্চে ।__মদ্ের পে] চল আম্রা দেখূতি যাই। 

অনে) কছিল, গ্মারে ভাই আস্ত এখনও ব্হুং দের্, অ.জ বড় মজার 

দিন্, মোল্লের পো! তোর বাবু সেই কপিতেগু:লা গা, আর আমর! 

মেচে নেচে দৌক্ারকি কার। মকলে-আম্ছা ব'লোচিস্ ভাই) 

ধর্গো মোল্লের পো ধর্-__মযোলর পো আরস্ত করিল-_--_- 
ক 

ভোলা যন হরি বলরে--রে ভোলা মন হরি বল রে-- 
দিন গেল রাত্তির গেল, গেল যৌবন কয়ে। 
না ভঞ্জিলি রাধ! কেষ্ট গোঁড়া কষ্টোম হ,য়ে॥ ভোলামন_ 

' মগ বন্গ ছাঁবাল বল কেউ কারু ভাই নয়। 
চৌঁক তুকঙ্তলেই চ'র দিকটি অন্ধকারময় ॥ ভোলা মন-__ 
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ঘাঁভাঁর শক্রু হ,য়োনাঁকে। বড় পাপতায় জানি! 

ক্ষিদের সময় রন্ন দ্যাচ্চে তেক্টার সময় পানি ॥ ভোলা মন। 
সুজ্যিবংশে ভিলিপ বলে ছ্যালো এক রাঁজা। 
তারছাবাল বজ্জাত্ হয়ে ভ্বালাতো সব প্রজা ॥ ভোলা! মন। 
পাপের জোরে নরক দেকে ও--গ--ও--গু বলে। 

তার ছাবাল্্কে ওগুবংশ সকল লোকে বলে ॥ ভোলা মন ক. 

ওগুবংশে ভগীরথ গঙ্গা এনে ঘরে। | | 

বেম্মর্শীপে ভস্মবৎশ পাঠায় স্বগ্গ পুরে ॥ ভোলা মন। 
এ বংশে অজার যেটা দশরথ তাঁর নাম । 

তার আবার চারি বেট! বড়টির নাম রা ॥ ভোল! মন । 

পোঁলোর বেট! বিশে ধোঁবা রাবণ তার ছেলে । 

সীতে হরে নিয়ে সব বেটার মাথা! খেলে ॥ ভোল। মন। 

তার পরেতে ভীম্মের বেট। পাও রাজা হ'ল 
বিয়ে কল্লে বটে কিন্তু ভোগে নাহি এল ॥ ভোলা মন। 

তার মেগের প্যাটে হ'ল পাঁচের পাঁচটি ছেলে। 
তারাই শেষে ভারতের রাজুত্তি টে পেলে ॥ ভোলা মন। 
রামের বেটা কুশের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হ*ল। 
হনুসানের হাতে সবাই যোগের বাড়ী গেল ॥ ভোলা ম্ন। ূ 
সেই হ'তে এই দেশে রাঁজার ছড়াছড়ি । 

মন কমা কসী ক'রে গেল যোমের বাঁড়ী॥ ভোলা মন। 

এখন আম্গার রাজার বেটা, সব রাজার €সরা.। ..... 

ধনেয়ানে চেলে ডেলে পেজার ঘর ভর) ॥: ভোলা, মন ।. 

ভগমানের কাছে সবাই ডাকে হাততুলে। 

রাজার বেটা রাজা যেন থাকে কুতূহলে ॥ 
৯৩ 
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ও-মোলের পো! খাম খাঁম্; এত গোজ উঠলো কিসের ? একাঙ্গার 
গোল না 2 & দেখ কান্নাম্ব যেন রাজ বাড়ী ভ'রে যাচ্চে ; রাস্তার জাজো! 

নিব্চে, কি-হ'লো, চল্ সব রাজবাড়ী চল্। এদিকে এ-দিন রাত্রি 

নয় ঘটিকার সময় কয়েক জন অশ্বারোহী, দারুণ-নৈরাশ-ক্লান-হৃদয়ে 

রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া যুবরাজ হুংসকেতুর অণ্ুভ সংবাদ প্রদান 
করিল । রুভ্্রদেব শ্রবণমাত্র বিসংজ্ঞ হুইয়া ধরাতলে পতিত ছইলেন। 

মন্ত্রীগণ বহুষত্বে চৈতন্য সম্পাদন করিয়] বহুবিধ গ্রবোধ বাক্যে সান্তনা 
করিতে লাগিল । ক্রমে সমস্ত নগরে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রজা 

সকল হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল । শোক দুঃখ ক্রোধজনিত 

গ্রতি্বনিতে নগরী শর্িত হইতে লাশিল। মন্থারাজ কিঞি সুস্থ 

হইয়াছেন এমন নময়ে সেনাপতি প্রতভাপনিংহ কর যোড়ে নিবেদন 

করিলেন মহারাজ ! আর বিলম্বের আবশ্যক নাই) অনুমতি করিলে 

সৈন্য সচ্ছ! করি । যতক্ষণ না আমি নরাধম বনবাসী দশ্থ্যর প্রাণ 

দণ্ড করিয়! যুবরাজের চরণ দর্শন করিতেছি, ততক্ষণ আমার মনে শান্তি 

সঞ্চার হইতেছে ন1। রুত্রদ্দেব কহিলেন প্রতাপ ! আর অঙ্গমতির অপেক্ষা 

নাই । চল, আমিও তোমাদের সহিত গমন করিতেছি । সৈন্যগ্নণকে 

প্রস্তুত হইতে বল। রেনাপতি কহিলেন, এভে1! সৈন্য সকল বন্ছক্ষণ 

প্রস্তুত হইয়। অস্গুমতির অপেক্ষায় উৎস্ক-চিত্তে কালযাপন করিতেছে । 

মছারাজ রুদ্রদেব রোদন পরায়ণ। রমণী সকলকে গ্রবোধ বাক্যে সান্তনা 
করেয়া সৈন্য সেনাপতি সমভিব্যাহারে বনোদেশে গমন করিলেন । 

রাজাবানী অন্ত্রধারণক্ষম প্রজামাত্রেই উৎসাহের সহিত মহারাজের 

অনুগামী হইল । সকলে ভয়ীনক ত্বরাঁর সহিত কিছুদিন পরেই,বন প্রান্তে 

উপস্থিত ইল । ও-দিকে অপর সৈনিক পুরুষ; বিজয়পুরে এই সংবাদ 
প্রদান করিলে সকলে অপার ছুঃখ-সযুদ্রে-ভাসমান হইল । যুবরাজ 

বিনয় ত্বরায় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহাঁরে আসিয়া! রুদ্রদেবের সহিত 

মিলিত হইলেন । সহুদ্র সদৃশ অনসংখা সৈন্যের ফোলাহুলে চতুন্দিক্ 
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শকাযমান হইতে লাশিল। ভ্রমে বর্ষ! শেষ হইয়া শরতের লক্ষণও 

প্রকাশ পাইল। 

একাদশ পরিচ্ছেদ। 

সমর । 

এক দিন প্রতাপ মিংহ, সমবেত সৈন্য নকলকে সন্বোধন করিয়। 

উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তম টৈনিক সকল ! আজি বীর- 

দর্পে দপিত হইয়] নিজ নিজ বীরত্ব প্রকাশ করিয়! যুবরাজকে উদ্ধার 

করতঃ নিরুপম আনন্দ স্লুখসস্তোগ কর, এ-পর্যান্ত মহারাজ তোমা" 

দিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন ক্রিয়। আমিতেছেন, আজি পুজ্রোচিত 

কার্যা সম্পন্ন করিয়া আনন্দ-সলিলে অবগাহন কর । আজি রাজ বিদ্রোহী 

ছুরাচার দশ্থ্যর প্রাণ দণ্ড করিয়া ভূমগ্ডলে চিরকীর্ভ সংস্থাপিত কর। 

তোমাদিগ্ের বলবীর্য্য পৃথিবীতে চির বিখ্যাত ; তোমরা পবিত্র আর্ষ; 

নাঁমে অভিছিত হুইয়! থাক, যেন সেই নামে কলঙ্কাপ্ণ করিও না। 

দেছ্ছে জীবন থাকিতে সমরে বিমুখ ছওয়। কাপুরুষের লক্ষণ ; আর্য 

সৈনা কখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ন1। তোমাদিগের নিমল যশক্চিন্রে পৃথিবী ” 

আলোকময়ী ; ছুরাচার দল্ছ্া শৃগাল হইয়া সিংহ-কেশর আকফষণ করি- 

যাছে । তাহার আর রক্ষা নাই। গ্রি্লতম সৈনিক সকল | এই- 

ননয় একবার আমাদিগের গুর্কোৎপন্ন বীরগণফে ন্মরণ কর। তাহা" 

দিগের অদ্ভুত কার্যাবলী মনে মনে চিন্তা করিয়া তদল্গকরণে দৃঢ় 

প্রতিজ্ঞ হও । সমরে মৃত্যু স্বর্গের কারণ ইহ যেন বিস্মৃত হুইও ন|। 

তোমাদের দেবপুজিত অঙ্গ যেন নরাধম বনাগণ ল্গর্শ করিতে লক্ষম 

না হয়। লু্ঠন যাহ্াদিগের ব্যবসায়, অবিচার যাহাদিগের নহচর' 
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্বর্থপরতা যাছ[দিগের ভগিনী, শঠত। যাহাদিগের গেছিনী, অভঙ্গা 

যাকাদিগের ভক্ষ্য ; কদাচার যাহাদিশের সদাচার, জী যাহাদিগের 

দেবতা, আগম্যা ষাহাদিগের গমনীয়।, রাক্ষসী যাছাদিগের মাতা, বানর- 

বু মনুষ্য যাহাদিগের পিতা, লম্ফ যাঁহাদিগের বীরত্ব, গিরিগুহা 

যাঁছাদিগের বাদ গৃহ, উল্কী যাহার্দিগের জঙ্গভূষণ, স্মুরা যাভাদিগের 

পানীয় জল, বৃক্ষশাখা যাছাদিগের আনন,সেই ছুরাচার বন্যগণ আর্ষা 

নামে কলঙ্কার্পণ করিতেছে, তোমরা কেমন করিয়া তাহ সহ্য করি- 

তেছ | একবার মোহুনিদ্রা ভ্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবিয্া দেখ দেখি, 

উতৎ্সন্ন যাইতে কি বাকী আছে। বন্যগণ, মহারাজাধিরাজকে রুদ্ধ 

করিয়াছে । আর্ষযশগণ থ।কিতে রাজবল নষ্ট হইল। হায়! ইচ্াপেক্ষ! 

দুঃখের বিষয় আর কি আছে । এরূপ ব্যাপার দর্শন করা অপেক্ষা মৃত্যু 
সহত্রগুণে শ্রেয়ক্ষর ছিল। আজি আমরা অসভ্য বন্যগণ ভয়ে ভীত, 

আলি আমরা বন্য বানরগণের লাল*মুখ-দর্শনে বিহ্বল, আজি আমর 

শশু যোনিজগণের গ্রতাপে অপমানিত, হা! ধিক! আমাদিগের মরণই 

মঙ্গল 1! প্রিয়তম সৈনিক সকল !বীরদর্পে দর্গিতি হইয়া করে করাল 

করধাল গ্রহণ পূর্বক পরমোৎ্সাছে সমর সাগরে অবগাহন কর। 
সঙ্জোরে সংগ্রামে নিমগ্ন ছইয়। নিমগ্ন প্রিয় পদাখ সকল উদ্ধার করতঃ 

পবিত্র আব্্য নামকে পবিত্র রাখিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়] ভূমগলে 

অক্ষয় কীত্ডি স্থাপন কর। আর্ধ্য সেনাগণ স্বভাবতঃ নিভাঁক, অনলে 

স্বৃতাছতির ন্যায় সেনাপতির প্ররোচন। বাক্যে দ্বিগুণতর দর্পিত হইয়! 

হর! হুর! শব্দে অরণ। মধ্য দিয় বিপক্ষ সেনার অভিমুখে ধাবিত 

হইল চক্ররচুড় সেনাপতি চণ্ডেম্বরও অসংখ্য সৈনা সমভিব্যাহারে 
সঙগর স্থলে উপস্থিত হুইল । দুই দলেতুমুল সংগ্রাম বাধিয়! গেল। 

কামানের গভীর গঞ্জনে, হস্তীর বংহণে, অশ্বের হ্েষা রবে, দর্পেদ্ধত 

বীরশী:ণর কঠোর নিনাদেঃ পতনোম্খ সেনাগণের মরণোচ্চ-কাতর 

শকো, অস্ত্রের বণ্ বণ.ধ্বনিতে, বনভ্ভূমি বিদীর্ণ হইতে লাগিল । বারুদ- 
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ধূমে অরণোর অদ্ধকর প্রগাঢ় হইল। এই অবসরে চণ্ডেশ্বর, (লন । 

মুর্তি ধারণ করিয়। রুদ্রদেবকে আক্রমণ করিল | রুদ্রদেব কহবিত 

আয়! নরাধম আয়! মদীয় প্রদীপ ক্রোধানলে তোর্ শোণিতাচাং 

প্রদান করিয়। কথঞ্চিত তৃপ্তি লাভ করি। চণ্ডেশ্বর কহিল, অগ্রে। 

নিজ জীবন রঙা কর, পম্চাৎ বা করিবার তাহাই করিও। 

এই বলিয়| সবলে গ্রচ্থার করিল | কিন্ত রুদ্রদেবের করস্থ চর্ম লাঁগিয়। 

বার্থ হইয়] গেল । মহ্থারাজ যে মাত্র আঘাত পাইলেন অমনি বিদ্বা- 

দ্বৎ অসি চালন1 করিয়?, চণ্ডেশ্বরকে প্রহার করিকেন। এই আঘাতে 

সেনাপতির বর্ঘ্ঘ ভেদ হুইয়! শরীরে লাগিল এবং বেগে রুধির ধারা 

বছিতে লাগিল। চণ্ডেখবর রাজ দত্ত আখাতে ব্যথিত ভ্দয় হইয়] 

ছিদ্রান্বেষণ গুর্বক সুতীনক্ষ বর্ষ নৃপতির বক্ষঃস্থলে বসাইয়। দিল। 

বর্ম-ভেদ হইয়] বক্ষে আঘাত লাগিল । সেনাপতি প্রভাপমিংহ দূর 

হইতে রাজার বিপদ দর্শন করিয়া বেগে আগমন 'করত এক আখা- 

তেই চণ্ডেশ্বরকে দ্বিখণ্ড করিয়া! ফেলিলেন: এবং অন) আত্বাতে তাঁহার 

অশ্থকেও খণ্ডিত করিয়। ফেলিলেন | মকারাজ প্রকার বেদনায় অত্যন্ত 

কাতর হইয়াছিলেন। সেনাপতি তীহাকে লইয়া! শিবিরে প্রস্থান 

করিলেন ।.অন্য দিকে যুবরাজ বিনয়, টসৈনাগ্ণ সমভিব্যাহারে চণ্চুড়কে 

বেন করিয়াছিলেন। তাহার পলাইবার আর উপায় ছিল না। 

চণ্ুচুড় জীবনের আশায় জলাঞলি দিয়া ঘোরতর সমর করিতেছিল। 

ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ্বচর দৈন্য সকল হুতজীবন হুইয়1 ভূতলমায়ী 

হওয়ায় চত্দ্রচুড় বিপক্ষ হুত্তে পতিত হুইল | অবশিষ্ট বনাগণ প্রাণ- 
ভয়ে পলায়ন করিল । বিনয়ের ঠলন্যাদলে জানন্দ কোলাহল উখিত 

হইতে লাগিল। পরে এক দল তেজস্বী অশ্বায়োহী. বেগে গমন করিয়া 

বন্য ভূপতির বাসগৃহু বেষ্টন করিয়া তত্রস্থ বনাগণফে পঞুর ন্যায় 

নিপাত করতঃ যুবরাজ হুংসক্কতকে কারামুক্ত করিল। যুবরণজ তৎ” 

ক্ষণা এক দ্ুসজ্জিত বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া পিতৃ দর্শনে 
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স্বাথচরিলেন এবং অবিলম্বে পিভূ শিবিরে উপস্থিত হুইয়| মহা 
যা চরণ বন্দন| করিলেন, বিনয় এবং প্রতাপকে আলিঙ্গন 

 'জেন। মহারাজ কুত্রদেব পুক্্রমুখ দর্শনে আনম্দাশ্ু বিসর্জন করিতে 

লাশিজেন। আর কহিলেন, আমার প্রিয়তম পুত্রবধূ রত্মালাকে 

পুজ্ের সন্িত ত্বরায় আমর নিকট আনয়ন কর। মহারাজের আদে- 

শের গুর্বেই রত্বমালার অগ্ুসন্ধান করা হুইয়াছিল। কিন্তু নগবালার 
মুখে ভাঙার প্রস্থান ব্ত্তাস্ত শ্রবপ করিয় কেছই সাহস করিয়া তৎ- 

নংবাদ প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। এক্ষণে অগত্যা ততৎসংবাদ 

মহারাজকে অবগত করাইল। যুবরাজ হুংদকেতু তচ্ছবণে ভ্অিয়মাপ 
হইজোন এবং বৃদ্ধরাজ1 চতুদ্দিক শৃন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

শিশু নগেক্দেরও কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। বছ অন্গুসন্ধানের 

পর কেবল এইমাত্র জানিতে পারিলেন। বন্যগণ শটামার সহিত 

নগেন্কে কোথায় লইয়] গিয়াছে । ছুঃখের উপর দুঃখ, সমরে জয়- 

লাভেও সখোত্পত্তি হইল না। 

রুদ্রত্দেব, মরে যে আঘাত পাইর়াছিলেন, ক্রমে তাহা গুরুতর 

হুইল] আসিল | প্রবল জ্বংরর উদয় হইল। ক্রমে মহার।জ জ্ঞান হারাই) 

লেন। যুবরাজ হুংনকেতু গতিক মন্দ দেখিয়া ধারা নগর হইতে 

মাতা। জগন্ধাত্রীকে আনাইজেন | মহ্থারাণী আসিয়। মুহূর্য, মহারাজকে 

নিরীক্ষণ কররিয়। হাহাকার রৰে রোদন করিতে লাগিলেন। দ্দিনে 

দিনে বহারাক্ের অবস্থা! নিতান্ত ষন্দ হইয়া! আমিল। বাঁচাইবার নিমিত্ত 
বিশেষ চেষ্টা কর ইল কিন্তু সকল নিছ্ধল হইয়া] গেল। বৃষ্করাজ। 

পুজ্জঞরক্রোড়ে মস্তক রাঁথয়া পরম পিতর চরণ যুগল ধ্যান করিতে 

করিতে জীবন ত্যাগ করিরেন। করোদন ধ্বনিতে অরগ্যানী পরিসুর্ণ 

হইজা। যুবরার -হংদকেতু হাহাকার রবে হৃদয়ে করাত্বাত করিয়] 

মৃদ্ত পিতাকে অক্কে ধারণ করতঃ বিলাপ আন্ত করিলেন, কহিলেন” 

আঙ্গি আমার জগৎশৃন্য হইল । ন্সেছের পুর্ণামুর্তি অস্তহিত হইলেন ৯৮ 



সমর ।  উা৭ 

আজি আমার দেবের দেবঃ পরম দেব আমাকে পরিত্যাগ করিজেন। 

কোথায় ঘাই কি করি, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মহার'জ জীবিত 
হইবেন | রে ছুরাত্মন্ প্রচণ্ড চন্্রচুড়! ভোর্ মনোবাঞ্। গুণ হইল। 

আজি তুই আমার মস্তকমণিকে বিনষ্ট করিয়া যথার্থই আমায় কাঙাল 
করিলি। পিতঃ ! পিতঃ ! মহারাজ ৷ প্রজাপালক পরম 'ধাঁর্শিক মঞ্ছা- 

রাজ! অধন্য সন্তান হুংসকেতু আহ্বান করিতেছে উত্তরদানে আমার 

ভাশিত জীবন শীতল করুন। আপনার অভাবে আমার কিগতি 

হইবে । এ-পাপাত্মা সম্তানের উদ্ধারের জন্য নিজ জীবন প্রদান করিয়। 

আমার কি সর্বনাশই না করিলেন। ছু্দান্ত বন্যগণের নিষ্টর দণ্ড 

শত লহত্র বত্সর অসহা কণ্ঠ সন্ধা করিয়াও «আপনি জীবিত্ত আছেন,” 

ইসা শ্রবণ করিয় যদি আমি প্রাণভ/াগ করিতাম, তাহাও আমার 

পরম সুখের হইত । কেন আপনি, এ-কাপুরুষকে উদ্ধার করিতে 

আলিয়াছিলেন আমা হইতে আপনার কি হুখভোগ হইল 2 এ-নরাধম 

পুত্র, পুত্রপদবাচ্য নহে | পিতঃ ! হৃদয়ে এই এক দারুণ ছঃখ রহিয়! | 

গেল যে আমার নিমিগু আপনি জীবন হারাইলেন। মরিলেও আমার 

এ দুঃখ বিমোচন হইবে না| চিতানলেও আমার এ দুঃখ ভল্মীভূত 

হইবে না| যে নরাধম কুনস্তান হইতে পরমারাধ্া পিতা মহাশয় যক্ত্রণ। 

ভোগ করিয়া গতাস্থ হয়েন, সে সন্তান) সন্তান নহে, ভয়ানক শত্রু ; 

তাহার নাম গ্রহণেও প্রভূত পাপরাশির সঞ্চয় হয়। পিতঃ। এই 

দেখুন- এই আমার হৃদয়ে দাবানল সদৃশ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়1 

অস্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতেছে। একবার মধুর স্বরে সাজ্কবনাবারি সেচন 
করিয়! স্থশীতল করুন| দেবের দেব !সাক্ষ।ৎ শরীর ধারিন্ মদীয় 
পরমেশ্বর এএ-হতভাগ্য নয়ন-নীরে বক্ষঃস্থল ভালাইয়া কাতর স্বরে 

পিতঃ ! পিতঃ1 শব্ষে আহ্বান করিতেছে একবার উত্তরদানে কৃতার্থ 

করুন । যদি কাপুরুষ পুত্রকে উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ ছয়, তবোমদীয় 
জননীর এ্রতি দয়1 করিয় ভীহাকে প্রবোধ প্রদান করুন | হা প্রিয়ে 
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রত্বমালে ! তুমি এ সময় কোথায় রছিলে  আসিয়] দর্শন কর, তোমার 

আরাধ্য দ্বেবত। আব্দি ধরাধায় পরিত্যাগ করিয়। স্বর্থধায়ে গমন করি- 

জেন জীবনাধিক শিশু পুত্র নগেন্! একবার এ সময় দেখা দিয়া 

আমার ভীপিত জীবন শীভল কর । বিনয় প্রভৃতি মহা'আগণ বছবিধ 

এবোধ বাক্যে যুৰরাঁজকে সান্ত্বনা! করিলেন । পরে মহারাজের ওর্ধাদে ছিক 

কার্ধোর অনুষ্ঠান হইল। দেখিতে দেখিতে চিতা প্রজ্ঘবলিত হইল । 

মহারাণী জগদ্ধাত্রী দেরী দর্শক রৃম্দকে বন্ছুতর ধন দান করিয়] মহা - 

রাজের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিলেন। হংসকেতু বন মধ্যেই পিতা 

মাতার শ্রান্ধাদি কা্যয সম্পন্ন করিলেন। তত্পরে চিতাঁর উপর এক 

 প্রকাও স্তস্ত নির্ঘ্ঘব করাইলেন এবং তৎ্সংযুক্ত এক রৃচন্তবন প্রস্তত 

করাইয়া শিব-শক্তি মূর্তি স্থাপন করিলেন । তৎপরে গুজাদির ব্যবস্থা 
করিয়া দিয়], তৎস্থালে এক নগর স্থাপনের অনুমতি দিলেন । পরে 

ধিচারার্থে দঙ্গয চত্দ্রচুড়কে গুর্বব রক্ষিত কারাগার হইতে আনয়ন 

করিলে, নগৰালা আনিয়া রত্বুদালার সম্মুখে স্বামীর বিচার প্রীথনা 

করায় আপাততঃ বিচার বন্ধ থাকিল। 

দ্বাদশ পরিস্ছেদ। 

রত্বমালার অনুসন্ধান । 

সমকব্লারসানে হংনকেতু স্ত্রী পুত্রের অনুসন্ধানের নিমিত্ত বনবিভাঞে 

বছনংখ্যক জোক প্রেরপ করিলেন এবং কহিল] দিলেন কোথাও কিছু 

সন্ধান পাইজেই তৎক্ষণ।ত আমাকে তত সংবাদ প্রদান করিবে। 

তাহার।য়ে আজ্ঞা, মহারাজ ! বলিয়া সত্বর প্রস্থান করিল। আগ্রে 
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আমি “শুভসংবাদ প্রদান করিতে পারিলে” বিশেষ পুরস্কৃত ছইব 

এই বাসনায়, সকলেই প্রাণ-পণে অন্পসন্ধানে নিযুক্ত থাকিল । এই 

রূপে কিছুদিন অন্বেষণ করিতে করিতে ছুইস্থানে ছুই চিহ্ন দর্শন 

করিয়া রাঁজান্থচরগণ) প্রবল দুঃখ শোকে অ্িয়মাণ হইল । মহ্া- 

রাঁজকে, কে-এ-ভয়ানক সংবাদ প্রদান করিবে এই ভাবিয়া সকলেই 

বিশেষ কাতর হইল | অবশেষে চিত্তে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া নিতাস্ত 

দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে করিতে হুংসকেতুকে নিবেদন করিল, 

মহারাজ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভয়ানক চিত্ুদ্ধয় যাহ দর্শন 

করিয়াছি, তানহা] আপনি আগমন করিয়। স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করতঃ 

নত্যাসত্য অবধারণ করুন| যুবরাজ বিনয় এবং মহারাজ হংসকেতু, 

অন্ুচরগণ সহ অবিলম্বে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া যাহ। দর্শন করিলেন 

ভাহাতেই জ্ঞান হারাইলেন। হংসকেতুর যাহা কিছু ধী শক্তি ছিল 

এইবার তাহা অপগত হুইল ; ধৈর্য্যবিচ্যুতত হইল, এবং সংসার শৃন্যময় 
দর্শন করিতে লাগিলেন । মস্তক ঘৃর্ণিত হইতে লাগিল । ছুই চক্ষে জল 

আমিল। ছা! হুতো€স্মি বলিয়া ধরাতলে পতিত হইয়া বিসংজ্ঞ হইলেন। 

যুবরাজ বিন্য় রোদন করিতে করিতে তাহার চৈতন্য সম্পাদনে সযত্ব 
হইলেন । মহারাজ সংজ্ঞালাভে সেই ভয়ানক ব্যাপার আরবার দর্শন 

করিতে লাগিলেন, দেখিলেন রাশখীকৃত অস্থি সম্বলিত অঙ্গার পতিত 

রহিয়াছে । তাহার পাশ্থে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন রূক্ষ-কাণ্ডে স্পঞ্টাক্ষরে 
লিখিত আছে “আমি মহারাজ হুংসকেতুর রাঁজ মহিষী রত্বুমালা,প তি- 

পুভ্রশোকে বিহ্বল এবং বন্যগণের দূর্ববাবহারে ব্যথিত হইয়া সতীত্ব 

রক্ষার জন্য এই চিতানলে ভস্মীভূত হইলাম ।” তদনন্তর হংসকেতু তথা 
হইতে বহুদূরস্থ দ্বিতীয় চিহ্ন স্থানে গমন করিয়! এক রৃক্ষকাঁণ্ডে খোদিত 

এই কয়েকটি কথা পাঠ করিলেন, “বনবামি সকল ! তোমরা কেহই 

এই স্থানে অবস্থান করিও না, ইহার অনতিদূর়ে পর্বতগুহা মধ্যে. 
এক প্রকাণ্ড ব্যান্্র বাস করে, মহারাজ হংসকেতুর শিশু-পৃজের সহিত 

চি 
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পঁরিচারিণী শাযামাকে এই স্থানে ব্যাপ্ে বিনষ্ট করিল। অগহারী 

বন্বাসীর কোন কার্ষোই আদিল না” | হুংসকেতু পুনঃ পুনঃ এ কথা- 
গুলি পাঠ করিতে লাশিলেন | ছুই চক্ষে দরদরিত ধার1 বছিতে লাগিল । 

কাতর বচনে ফছিলেন, বিনয় 1 প্রিয়তম বিনয় ! আমার সর্বনাশ 

হুইয়। গিয়াছে ! আর আমার সংসারে আবশ্যক কি? মরণই মঙ্গল; 

আমার তুল্য হতভাগ্য জগতে অতি বিরল; পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, 

সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন | এ"অসার দেহ-ভার-বহছনের 

আর আবশ্যক কি ? চিত] গ্রজ্ভবলিত কর, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়। 

দেছের সছিত সমস্ত মনস্তাপ ভল্মীভূত করি । আর এ-পাপ জীবন 

ক্ষণকালও রাখিব না। আর আমি এ-মুখ জগতে কাহাঁকেও দেখাইব 

ন1। শিিয়তম নগেন ! আমার অন্ধের যঞ্টি নগেন ! আমার দেহের 

বল-বুদ্ধি ভরসা নগেন ! তুমি এ-হতভাঁগ্য পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া 

কোথায় গমন করিয়াছ £ তোমার জদ্ধ বিনির্ধত মুক্তাকলাঁপীকৃত 

দন্ত পংক্তি সম্বলিত বিমোহন হাস্য, আর কি আমায় আনন্দিত 

করিবে নাট তোমার অযৃতীয়মান অদ্ধোচ্চারিত বচন পরম্পরা, 

আরকি আমার শ্রবণ বিবরে অমৃভধার] বর্ষণ করিবে না £ আর কি 

তোমার ধুলি ধুনরিত অঙ্গযষ্টি আমার পাঁপদেহকে পবিত্র করিবে না টে 

তোমার মোহিনীসুর্ডি আর কি আমার নয়ন পথে পতিত হইবে না ? 

তোমার সেই হাস্য, সেই বাক্য, সেই নৃত্য, সেই সেই অঙ্গভঙ্গি এক্ষণে 

যে আমাকে সপ্তপাতাল লে নিক্ষেপ করিতেছে | আমার নায় যে 

হতভাগ্য তৌমাধনে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই আজি আমার এ-কষ্ট অন্গুভব 

করিতে সমর্থ ; অন্যে নছে। উঃ কি কষ্ট ! কিযস্ত্রণা! প্রাণ যে ওষ্টাগত 

হইল। পাপ জীবন | আর কেন দেহ হইতে বহির্থত হইয়া আমাকে 

নিষ্কৃতি দাও। প্রিয়ে রতুমালে! তুমিই ধন্যা» স্বর্থবাসিনী হইয়] 

সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছ । হা পরিয়ে ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ 

হয়) তুমিকি আমায় পরিত্যাগ করিয় লোকান্তরে গমন করিয়াছ ? 
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তবে আমার আর থাঁকিবার আবশ্যক কি?তুমি আমার গৃহলক্মী, 

দেছের শক্তি, বুদ্ধিবন্তি, রাজকার্য্ প্রধান মন্ত্রী, ক্রিয়াকলাপে প্রিয়- 

সখী, গৃহকার্ষেয গেছিনী, তোমার বিচ্ছেদে আমি কেমন করিয়া 

জীবন ধারণ করিব £ আমি অনেক পুণ্ফলে তোমাকে লাভ করিয়া 

ছিলাম, আজি কি পাপে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম ট তোমার তুল্য 
সতী পতিব্রতা রমণী আমার ন্যায় নরাধমের অযোগ্য বলিয়াঁই কি 

ভগবান তোমায় বৈকুণ্ধামে লইয়া গিয়াছেন ৫ পরিয়ে! রমণী-হীন 

সংসার শ্মশান ভূমি; যে গুছে তোমাদের অধিষ্ান নাই, সে গৃহ অরণ্য ; 
যে গৃহ তোমাদিগের চরণ ধুলিতে পবিত্র না হয়, সে ধু, খই নছে; 

যে ঘুহে 'তোমাদিগের মধুর হাসা নাই, স গৃহ নীরস; প্রাণ-সমে ! 

তোমরাই পুরুষের বল, উৎসাহের মুল, ধর্ম্মের আদি কারণ, সংসার 

বদ্ধনের দৃঢ় বন্ধনী, ষশের সেতু, উন্নতির হেতু, আশার আশা, ভরনার 

ভরসা, শক্তির শক্তি; পুরুষে তোমাদগের চরণ ধুলিতেই পবিত্রঃ 

তোমাদিগের অঙ্গ স্পর্শেই বিশুদ্ধ; তোমাদিগের অধর ্ুধাপানেই 

অমর ;কি গৃছে কি বনে কি রণে সকল সময়েই তোমরা রক্ষাকারিণী ; 

যুদ্ধস্থলে শক্র, যাহদের শিরশ্ছেদে উদাত হইয়াছে তোমরাই 
তাহাদিগের বল) তাহারা তোমাদের মুখপদ্ স্মরণ করিয়াই এ্রতি- 

গ্র্থারে সমর্থ; শত্রু নিপাতনে পারগ ; সতী পতিত্রতা স্ত্রী, পুরুষের 

পরমধন 3; তাহাকে হৃদয়ে রাখিলেও বাথ বোধ হয় না। স্বহস্তে 

তাহার চরণ যুগলের সেবা করিতেও লঙ্জ। বোধ হয় না। তাহার 

চরণ ধুলিও স্বামীর প্রিয়বস্তু; আমার হৃদয়-সরোবরের কনক'নলিনি 

রত্বমালে! আমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ.? 

তুমি আমার রাজলক্ষ্ী, আজি আমি লক্ষ্মী ভ্রষ্ট ও রাজ্য ভ্রষ্ট হইলাম । 

হা প্রিয়ে! হা প্রিয়তমে ! হা মধুর ভাষিাণ! হা হৃদয়-দুঃখ-ভার- 

বিনাশিনি চক্দ্রাননে ! একবার এই সময় আগমন করিয়া বচন-ম্ধা দানে 

. আমায় বাঁচাও । উঃ কিযন্ত্রণ। ! সংসার শৃনা | দেহ শুন্য ! জীবন শূন্য ! 
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আর বাঁচিয়া ফল কি? এই কথা বলিতে বলিতে বিগত চেতন হইয়া 

ছিল তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হুইলেন। বিজয় বহ্ুযত্ত্রে 

তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মহারাজ হংসকেতু ; সেনা- 

পতি প্রতাঁপনিংহকে কহিলেন, প্রতাপ! শ্রিয়ার শ্মশান ভূমিতে 

্তস্ত নির্ণ।ণ করাও | আর ধারা রাজ্যে গ্রমন করিয়] রাজচ্ছত্র গ্রহণ 
পুর্ববক রাজ্য শাসন কর ।যদি আমার নগেন্ জীবিত থাকিয়া কোন 

কালে ধারা রাজ্যে গমন করে, তবে তাহাকে রাজ্যভার অপণ করিও । 

দচ্গা রাজ্যে নগর নিম্মাণ করাইয়। তোমার পুত্র অমরসিংহকে 

তাহার শাসনভার প্রদান করিও । দক্যটাপতি চন্দ্রচুড় আপাততঃ 

কারাগারেই অবস্থান করুক । বিনয় তুমি ম্বরাঞ্যে গমন কর) আর 

আমি থুছে যাইব না| এই বলিয়া নীরব হইলেন | সকলে মহ্থা- 

রাজকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিঞরেন, কিন্তু কোন 

ফলই হইল ন1। মহারাজ হংসকেতু সুযোগ ক্রমে সকলের চক্ষে ধুলি 

মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যে গমন করিলেন, কেছই তাহার সন্ধান 

পাইল না। যুবরাজ বিনয় অগত্যা গৃছে গমন করিলেন | মহ্থারাঁজ 

অরিন্দম এবং র।জমহিষী. এই বিপদ ঘটনায় -অভিভূন্ত হইয়া দারুণ 
রোগে উভয়ে জীবলীল] সম্পন্ন করিলেন। মহারাজ বিনয় নানা- 

বিধ শোক ছুঃখে সন্তপ্ত হৃদয় হইয়া কোৌনরূপে রান্গ্য শানন করিতে 

লাগিলেন | 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

নগেন্দর। 
কিরাতরাজ রমাপতি অপুজ্জক ছিলেন । তিনি নগেন্দ্রকে আনিয়া 

প্রিয়তম জায় নবীনকালীকে অপণ করিলেন | নবীন্কালী ভীহাকে 
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অপতা নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লগিলেন। শ্যামা সর্বশোক 

বিস্মরণ পুর্বক নগেক্দ্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিল। এইরূপে বু 
দিন গত হুইয়| গেল । কুমার দিন দিন শুরু পক্ষীয় এশধরের ন্যায় 

উপচীয়মান হুইয়1 পুর্ণ যেঁবনে পদার্পণ করিলেন। শ্যামা দেখিয় 

শুনিয়। স্থখিনী হইল এবং মনে মনে ভাবিল আমার যাহ] বাঞ্নীয় 

ছিল তাহা ত সম্পন্ন হইল । এক্ষণে কুমার আত্ম-পরিরক্ষণে বিলক্ষণ 
পারগ হুইয়াছেন। কি নব-বিকশিত-নলিনী-সদৃশ-মুখকান্তি! কি 

আবক্র যুগ জরযুগল ! কি তরলায়ত-কমল-লোচন ! কি ুন্দর-কপাল- 

ফলক ! কি মনোহর মুক্তা-কলাপীকৃত-দস্ত পংক্তি। কি আরক্ত-কপোল- 

যুগল ! আহা !মুখচন্দ্র দর্শন করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, ষেন মধুরতা এবং 
গম্তীরতা একত্র বিরাজ করিতেছে । কি আজান্গলান্বত-ভুজযুগল ! কি 

জয়লক্মীর ক্রীড়াভূমি সদৃশ্শ-বিশ[লায়তন-বক্ষস্থল ! কিসারময় অজ- 
যন্টি! স্বভাব-_-অশিষ্টতা, গন্তীরতায় পরিপুর্ণ অথচ বিনয়ে পরি- 

শে[ভিত, বাপ আমার যে রাজপুত্র সেই রাজপুক্র; এমন রূপমাধুরী 

ত কখন দর্শন করি নাই । আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে । এক 

দিন গোপনে পরিচয় প্রদান করিয়া, কুম্[র যাহাতে উত্তরকালে 
পিতৃ রাজ্যে গমন করিতে পারেন, আমাকে তাঁহার উপায় করিতে 

হুইবে। শ্যামা কিরাতরাজ-ভয়ে এত দিন কুমারকে কোম পরিচয় 

প্রদান করে নাই । কিরাতরাজ “শ্যামাকে নগেকন্দ্রের স্বস্কানবাসিনী 

কি না, এবং নগেক্দ্রের বিষয় কিছু অবগত আছে কিনা” জিজ্ঞাস! 

করায় চতুর1 শামা উত্তরকাঁল চিন্তা করিয়া কহিয়াছিল, আমি ভিন্ন- 

স্থান-বাসিনী, অন্প দিনমাত্র রাজসংসারে নিযুক্ত হুইয়াছি। আমি এ 
বালকের ব্ষয় কিছুই জানি না। কিরাতরাজ কহিয়াছিলেন, তুমি 
ইহাকে ক্রীত বালক বলিয়া পরে পরিচয় প্রদান করিলে তোমার 

প্রাণ দণ্ড হইবে | আর যদি পরিচয় না দিয়া “ আমার পুত্র” ইহ, 

ইহার বোধ জন্মাইয়া দাও, তবে আমি তোমাকে বিশেষ পুরস্কৃত 
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করিব | শ্যামাকে ঘৃছে রাখিবার আন্য কারণও ছিল, নগেন্ শ্যামাকে 
অত্যন্ত ভাল বাদিতেন, তাহার অভাবে বাঁলকের অনিষ্ট ঘটন। সম্ভা- 

বন] দেখিয়া কিরাতরাজ শ্যামাকে থুছে আনিয়াছিলেন | শ্যাম! 

এতাবতকাঁল এমনই সাবধানে অবস্থান করিয়া আসিতেছে যে, কিরাত- 

রাজার মনে কোন সন্দেহই উপস্থিত হয় নাই। এক্ষণে বদ্ধ কিরাত- 

রাজ আপনার শরীর ভগ্ন হুইল দোঁখয়া নগেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভি- 

যিত্ত করিয়। কিছু দিন পরে মানব-লীল সন্বরণ করিলেন । শ্যামাও 
অবসর পাইয়া নগেন্দ্রকে তাহার প্রকৃত পরিচয় দ্রানে সমুতস্কুক হইল । 

পাঠক মহাশয় ! আমাদের নগেক্দ্র কিন্বা রত্বমালা কেছই লোকা- 

স্তর গমন করেন নাই। ইহাদিগের অন্গুসন্ধানকারীগণের চক্ষে, ধুলি 

মুষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্যই, বন্যগণ গুর্কবোক্ত কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছিল। 

এক দিন কুমার কার্যোপলক্ষে অন্তঃপুরে আগমন করিয়াছেন, 

এমন সময় শ্যাম] তাহাকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিল, আয্ু- 

যমন! এই আসনে উপবেশন করুন| আমি আপনাকে আমার কয়েকটি 

মনের কথা নিবেদন করিয়া কথঞ্চিৎ মনের ছুঃখ নিব।রণ করি ; এই 

কথা বলিতে বলিতে শ্যামা রোদন করিয়া ফেলিল | কুমার শ্যামার 

এই অভূতপুর্বভাব-দর্শনে বিহ্বল হুইয়। কহিলেন, শ্যামা-মা! তুমি 

রোদন করিলে কেন & তোমার নয়ন-নীর-দর্শন. করিয়া আমি অিয়- 

মৃণ হইলাম । কি বলিবে বলিয়া নীরব হইলে কেন? কে তোমায় 

কি বজিয়াছে বল ট কে কালভুজঙ্জিনীর গাত্র ষ্পর্শ করিয়াছে? কে-ব1 

প্রজ্জবলিত অনলে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ৫ মা!কে তোমার কি করিয়াছে 

বল ? তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়! মনের ছুঃখ নিবারণ করি। 

শযাম। কছিল বাপ! কেহ আমার অপমান করে নাই। আমি আমার 

অদৃষ্ট দোষে রোদন করিতেছি । রোদনের গুঢ় কারণও আছে। আর 

আমি গোপন রাখিতে পারিলাম নাঁ। বাপ আমার! গ্রজাপালক 
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পরম ধার্থিক মরপতি হংসকেতু পুত্র নগেন্! বাপ আমার ! দয়াশীল! 

দীন জননী সাবিভ্রীউপম] রত্বুমাল! পুত্র নগেন্! আপনি আমাদিগের 

অনেক তপস্যার ধন, আপনি কিরাতরাজপুভ্র নছেন। এই বলিয়! 

পুজ্বীনুপুঙ্থক্রমে একে একে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিল এবং দক 

হস্তে পতন পর্য্যন্ত কীর্তন করিয়া প্রবলবেগে অশ্রুবারি বিসর্জন 

করিতে লাগিল। 

কুমার শ্রবণমাত্র বিসংজ্ঞ হইয়া ধরাতলে পতিত হইজেন। শ্যাম] 

সযত্বে চৈতন্য সম্পাদন করিল। নগেন্্র রোদন করিতে করিতে 

কহিলেন, শ্যামা-মা! তুমি আমায় কি ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ করা- 

ইলে, ইহাঁপেক্ষা আমার মৃত্যু সহজ্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল ; কেন তুমি 

আমার নিমিত্ত এত কষ্টতোগ করিয়া আমায় রক্ষা করিয়াছিজে ? 

'আমার মৃত হইলে ত আজি এতাদৃশশ ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ করিতে 

হইত ন1। যদিও স্বর্শস্থ কিরাত মহারাজ আশায় সন্তাপের ন্যায় প্রতি- 

গালন করিয়া আসিয়াছেন, যদিও মাতা নবীনকালী অপুর্ব ন্েছে 

আমাকে লালন পালন করিতেছেন, তথাচ আমার অন্তঃকরণ জনক 

জননীর নিমিভ কাতর ; মরুভূমি সদৃশ নীরস*্; আমার সকল থাকি- 

যাও যেন কিছুই নাই | বাল্যকাল বরং কথঞ্চিৎ সুখের ছিল, আমার 

বর্তমান কাঁল, আমাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। মনঃগ্র1ণ 

সর্বদাই দারুণ অন্ুখে অন্পখিত আছে । শয়নে, ভোঁজনে, ভ্রমণে 

কিছুতেই চিত্তের প্রশীস্তি নাই । আমি জীবিত থাকিয়া অল্ুক্ষণ মৃত্যু- 

যক্রণা ভোগ করিতেছি । আমি অনেক সময় আমার মনোবেদন। 

তোমাকে জানাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াও জানি না কি কারণে 

জানাইতে অগ্রসর হইতে পারি নাই। আমি নিদ্রিত হইলেই স্বগ্- 

যোগে সন্াস-বেশধারী এক পরমন্ুন্দর বীরপুরুষকে দর্শন করি। 

তিনি প্রতি রজনী যোগ্েই আমার নিকট আগমন করিয়! আমাকে 

আলিঙ্গন দিয়া কপাল চুম্বন গুর্ববক মস্তক ত্রাণ করেন। সাদরে অঙ্কে 
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বসাইয়] হাঁসামুখে কত উপদেশ দেন, কত উৎসাহ বাঁক্যে উৎসাহিত 

করিয়া সর্বাঙ্গে হস্তাবর্তন করত প্রস্থান করেন। তশপরেই হৃদয় 

বিদারক ব্যাপার দর্শন করিয়া! শোকছুঃখে ভ্বিয়মাণ হই । এক অলেখকিক 

রূপ লাবণ্য সম্পন্ন! স্বীয় দেবী, আলুলায়িত কেশ, মলিন বদনে 
রোদন করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়। আমাকে বক্ষে ধারণ 

করেন, আদরে আমার চিবুক ধারণ করিয়া অঙ্গ,লিত্রয় দ্বারা জননী- 

উচিত, জ্রীজাতি অভ্যস্ত; নিয়মানুসারে বারত্রয় সুখচস্বন গুর্ববক নয় ন- 

নীরে বক্ষস্থল ধ্টাবিত করিয়া স্মেহপুর্ণ মধর স্বরে আহ্বান করতঃ 

কছেন, বাপ আমার কাঙ্জালিনীরধন! আমি অনেক তপপস্যার ফলে এ 

মুখচন্দ্র দর্শন করিয়াছি | আমি, কত ব্রত কত উপাবাঁস, কত আরাধন 

এৰং কঠোর-নিয়ম-পালন করিয়া তোম! ধনে লাভ করিয়াছি । আয়! 

হীারভরে স্তনযুগল ভ।রাক্রান্ত হইয়াছে, টাদযুখে স্তন দিয়া মনের 
ছুঃখ নিবারণ করি ! এই বলিয়] মুখে স্তনদান করেন। আমিও মনের 

সুখে স্তন-নিঃ্থত-অমৃত-ধার পান করিতে থাকি । আর তিনি কহেন, 

বাপ! অমি রাজরাণী হইয়াও কাঙ্গালিনী; আমি তোঁমাধনে ধন- 

শালিনী হুইয়াও দ্বুঃখিনী ; এই দ্যাখ বনে বনে ভ্রমণ করিয়| আগার 

কি অবস্থ। হইয়] গিয়াছে । এই দ্যাখ্ বন্যগণের দারুণ প্রছারে স্থানে 

স্থানে কলিম! পড়িয়ীছে | বাপ ! এই দ্যাখ, বস্্রাভাবে ব্ক্ষের বাঁকল 

পরিধান; হৃদয়রভব ! কণ্চেরহার ! নয়নমণি! এই দ্যাখ. অন্গাভাবে 

শীর্ণকায় হইয়াছি। তিক্ত কষায় পলুল বারি এবং পাদপপত্র, আমার 

পানীয় এবং ভোজনীয়; শুষ্ক তরুপত্র আমার শষা, বিহঙ্গিনীগণ 

আঁমণর সঙ্গিনী, বন আমার রাজ্ভবন ;বাঁপ! আমি রাঁজমহিষী; 

মহারাজাধিরাজের ভ্রিয়তমা ধর্দ্দপত্ঠী; তোমার ন্যায় পুভ্রে পুত্র- 

বতী; তথাচ আমি অতি দীনা; বাপ ! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার 
তাছ? ঘটিয়াছে। তুমি স্মখে থাকিলেই আম জুখিনী; সাবধানে 

থাকিবে, কোনরূপ অনিয়ম করিয়া যেন রোগগ্রস্ত হইও না। তোমার 
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দীঘ জীবন হউক। এই কথা বলিতে বলিতে মুখচুষ্বন করিয়া] গ্রস্থান 
করেন | শ্যামা-মা ! ইহাতে কিব্সামার হৃদয় ধৈর্য্য ধরে ? এ-ঘটনায় 

কি চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি? ইহ্থাতেকি সংসারে সংসারী 

হইতে ইচ্ছা হয় ? প্রতি রজনীতেই আমি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া 

আমিতেছি। শ্যাম! ! তাহারা আমার পিতামাতা ভিন্ন অন্য নহেন। 

আজি তোমার কথায় আমার টচতন্য হইল। শ্যাম।! যাহার পিতা] 

মাত] সন্গামী সন্গাসিনী, তাহার আবার রাজ্যন্তখ সস্তোগ কেন ৯ 

তাহার আবার বিলাস ব্যাপারে ইচ্ছা কেন? তাহার আবর দাস, 

দাসী আত্মবন্ধু গ্রভৃতি পরিবারবর্গের আবশ্যক কি? শ্যামা! জাল্সি 

হুইতে আমি সর্বস্থখে জলাঁঞ্জলি দিলাম । বনে বনে ভ্রমণ করিয়! 

ভাহাদিগের অন্কসন্ধাঁন করিব | আমি অতি হতভাগা নরাধম সন্তান, 

পিতা মাতা আমাকে লীভ করিয়াই অপাঁর ছুঃখ-সমুদ্রে নিপতিত 
হইয়াছেন | এ-ঘের নারকীর মুখ দর্শন করিয়ই ভাহার। অপার যক্ত্রণা 

ভোঁগ করিতেছেন। আমার মরণই মঙ্গল । আমি বাল্যকাল হইতে 
পরমন্মথে, পরম আনন্দে দিন যাপন করিয় আমিতেছি। আর তাহার 

অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ কারয়া দিন যাপন করিভেছেন। ইহাপেক্ষ| মদীয় 
পক্ষে মহ্থাপাপ আর কি আছে । মা! মা! মাগো! কোথায় আছেন, 

একবার এ-নরাধম সন্তানকে দর্শন দিয় কৃতার্থ করুন | আমি আপনার 

শ্রীপাদপঘ দর্শন করিয়া মানব জন্ম সফল করি। একবার চন্দন- 

মিশ্র-কুস্থম দামে, চরণযুগলের গুঁজা করিয়৷ পবিত্র হই | একবার মা! 

মা! শবে আহ্ব।ন করিয়া হ্দয়জ্বালা নিবারণ করি | কি রণে, কি বনে, 

কি ভবনে, কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল স্থানে, সকল সময়েই মা-শব্দ 

অতি মধুর শক ; মা-বাণী নিশ্চয়ই বিপছুদ্ধারিণী ; মা.বোল নিশ্চয়ই 

বলগ্রদ ; মা-আমাঁর ! মা! মাগে!! অমি নয়ন-নীরে বক্ষস্থল প্রাবিত 

করিয় পুর্ণস্বরে মা! ম1! বলয় আহ্বান করিতেছি, দয়ামান্স ! এ" 

দীনের এতি দয়া করিয়! প্রতু্তর দানে আঁমায় শীতল করুন। পুক্ত, 



৯৮ সরোজ-বামিনী। 

কুপুক্জ হইলেও, মাতা কখন কুমাতা হয়েন ন1! জননি ! একবার ফু- 
পুজ্ের প্রতি দয় করিয়। দর্শনদানে জীবন দান করুন। পিতঃ, পরম 

ধার্মিক দয়ার সাগর ! এসময় আপনি কোথায় £ আসিয়| অধম জন্তা- 

নের জীবন রক্ষা করুন| বলিতে বলিতে যুবরাজ মুচ্ছিত হুইয়। ধরা- 
তলে পতিত হইলেন। ক্রমে এই সংবাদ রাজাস্তঃপুরে প্রচারিত 

হইলে মবীনক'লী বেগে আগমন করিয়া কুমারকে অঙ্কে ধারণ করি- 

লেন এবং নানাবিধ শুঙ্সষা করিয়| ভাঁহার চৈতনা সম্পাদন করি- 

লেন। কুমার নবীনকালীর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ 
হইলেন । পরে নয়ন উদ্মীলন করিয়। দেখেন, মাত। নবীন কালী ; নগেক্দ্ 

কছিলেন, মা! রক্ষাকারিণি জননি ! জননী রত্বমালাকে কৰে আমি 

আপনার পার্খে দর্শন করিব 8 আমার এক পিতা স্বর্থস্থ ; কিন্তু অন) 

পিত1 বনবাসী সঙ্গাঁনী ; কবে আমি ছার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ 
হইব % ন্বীনকালী সবিশেষ সমস্ত অবগত ভুইয়া কহিলেন, বাপ 

নগেন্ ! রাজা, মন্ত্রী, বন্ধু, সেনাপতি এবং সৈনাগণ থাঁকিতে চিন্তা 

কেন? উৎসাছের সহিত ভীাহাদিগের অন্ুসন্ধ।ন করিয়| সকলের 

তাপিত জীবন শীতল কর । ধৈর্য্য ধর, অধৈর্ধ্য হইলে কার্যা নষ্ট হয়। 

নগেন্দ্র, জননী নবীনকালীর প্রবোধ বাঁক্যে কথপ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া কর্তৃব্য 

নিরূপণ নিমিত্ত বহির্দদেশে গমন করিলেন । 

এলি 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

রত্বমালা | 

রভ্বমীলা, চন্দ্রচুড়ের হস্তবি মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিবিড় বনে প্রবেশ 

_ক্করিজেন। বন হুইতে বহির্থত হইবার নিলিভ যতই চেষ্টা করিতে 



রত্বমালা | ৯৯ 

লাগিলেন ভাঁগাদোষে ততই নিবিড় বনে পতিত হইলেন । দেখিতে 

দেখিতে বহুদিন গত হইয়া গেল। ক্রমে জীবনে হতাঁশ হুইলেন। 

সংসার অসার বোধ হইতে লাগিল । আশা ভরসা ক্রমেই অন্তহিত 

হইল | “এক্সন্সে আর আমি, স্বামী পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাঁইৰ 
ন।” ভাবিয়া! জ্নমাণ হইলেন | তথাচ জীবনাঁশ1 সস] ত্যাগ করা যায় 

ন1 বলিয়াই অদূরে এক পর্বতগুহ। পাইয়! তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করি- 

লেন । দিনে দিনে শীণ এবং বিবর্ণ হইতে লাগিলেন । বস্ত্রাভাবে বক্ষে 

বাকল পরিধাঁন করিলেন। অন্নাভাবে ফল-মুল-পত্র মাত্র সার হইল | এক 

দিন তিনি গুহামধ্যে অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে, অদূরে মন্গুষা 

কলরব শ্রবণ করিয়া, বাহিরে আসিয়া কতকগুলি বিকটাকার বনচর 

মন্গুষাকে দর্শন করিলেন | মনে ভয়ের সঞ্চার হইল । পুনর্বার গুছ মধ্যে 

প্রবেশ করিয়। এক পাশ্খেলুক্কাযিত হইলেন । বন্যগ্রণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ 

করিতে করিতে সেই স্থানে আপিয়। এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল 

এবং কথোপকথন করিতে করিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

তন্মধ্যে এক জন কহিল ভাই, এই স্থানে কোন মনুষ্য বাঁস করে। কারণ 

তাচাঁর অনেক চিত্র দর্শন করা যাইতেছে । সকলে কহিল আমাদিগেরও 

তাহাই বোঁধ হয় । একবার অনুসন্ধান কর । সকলে সন্ধানে গ্রবত্ব 

হইল। তন্মধো এক জন গুহা মধো প্রবেশ করিয়া বিস্ময় সমুদ্রে 

নিমগ্ন হছইল। দোখল অন্ধকার গুহা আলো! করিয়া এক নসর্বাঙ্গ 

সুন্দরী কামিনী সশঙ্ক অবস্থায় এক পার্থখে আলীন আছে। দেখিয়া 

সহচর সকলকে আহ্বান করিল । তাহার1 পরমোৎ্সাছে আগমন করিয়া 

বলপুর্বক রত্ুালাকে বহির্দেশে আনয়ন করিল। সেই বনচরগণের 

সর্ব প্রধান প্রভুর নাম ধনকেতু ; সে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল। 

বন্যগণ কহিল প্রভো ! একামিনী আপনার ষথার্থ উপযুক্ত পাত্রী; 

ভগবান্ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই ইহাকে এই স্থানে স্থাপন 
করিয়াছেন | চলুন ঘুছে লইয়1 যাই | ধনকেতু কছিল, তাঁহার আব।র 



রি 

১০৪ সরোজ-বাদিনী। 

অনা কথ| কি ; কে এই মনো মেোছিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সক্ষম 

হয় ৮ আজি আমাদের বন ভ্রমণ সফল হইল । কয়েক দিন ষে আমার 

দক্ষিণ বাছ এবং দক্ষিণ চঙ্ছু স্পন্দিত হইতেছিল তাহার ফল ফলিল। 

এই বঙ্গিয়! রতুমালাকে গ্রহণ ক্রল। রাজরাঁণী এই ভয়ানক বিপদ 

সাগরে পতিত হুইয়। হাছাকার রবে রোদন করিতে লাগিলেন। বন্থবিধ 

বিনয় বাক্যে বন্যগণের আরাধনা করিলেন । ধনকেতুর চরণযুগলে 

পতিত হুইয়া পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সে নকল বৃথা হইল। 

ক্রমে রতুমালা কার হুইয়। জ্ঞান কারাইলেন । বন্যগণ সেই অবস্থাতেই 

ডাহাকে গৃহে লইয়া চলিল। ধনকেতু রত্ুমালাকে থৃষ্কে আনিয়া, 

প্রিয় পরিচারিণী শ্থুলোচনার হস্তে সমর্পণ করিয়| কিয়া দিল, ইহাকে 

সাবধানে রাখিবে, যেন কোন রূপে পলায়ন করিতে না পারে । 

স্ললোচনা রতুমালার কাঁলরাত্রি স্বরূপ হুইয়। রক্ষ! করিতে লাগিল। 

এই অসভ্য বন্যণাণ আচার ব্যবহ্থারে নিন্দনীয় হইলেও একটি ন্ুনিয়ম 

কুলত্রমাগত ধঙ্ত্ বলিয়া পালন করিয়া! থাকে। তাহা এই, কোন 

কামিনীর সম্মতি ভিন্ন কখনই তাহার ধর্ম নষ্ট করে না| ছলে বলে কলে 

কেিশিলে একবার সম্মতি চক বাক্য রমণীর মুখ হইতে বাহির করাইয়। 

পশ্টাৎ তাহার ধর্ম ন করে । 

রুভুম।লা কয়েক দিন বনবাসীর থৃহে অবস্থান করিলে পর, এক 

দিন ধনকেতু, ডীহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, স্চন্দরি ! আর কেন 

মনোদুঃখে দিনযামিনী অভ্িবাছিত কর, আমার মনোমোহিনী হই 

পরম সুখে কালবাপন করাই তোঁমার কর্তব্য ; যেবন জোয়ারের 
জল, একবার বহছিয়া গেলে আর আসিবে ন1। তুমি পরমল্ুন্দরী, গুণ 
যৌবন প্রযুক্ত শরীর শোভায় শোভামফী, যৌবনে পতি সঙ্গই পরম 

কুখ, কেন নে সখ বঞ্চিত হইয়া ছুল্লভ যানব জন্ম বিফল কর। আমার 
সহবাসে ভুমি পরম সুখে জময়াতিপাতে সমর্থ হুইতব। আজি প্রাণ 

অপেক্ষাও তোমাকে অধিক ভাল বানিব। সর্বদা এই হৃদয়ে রাখিয়া 



রত্ুযালা। ১৫১. 

অনুগত হুইগা থাকিব। আমি বীরপুরুষ, মৃগন্নায় আমার বিশ্ব 

ব্যুৎপত্তি আছে । যত হরিণ চন্ম পরিধান করিতে চাও আনির। প্রদান 

করিব! আহারে হরিণ মাংস প্রডুর পরিমাণে পাইবে । আমার লক্ষ্ষী 

অচল1। গৃছে কোন কষ্ট নাই | কথা রাখ, ভরণে ধরি, এ-যৌবন রা 
নউ করিও না| রোদন পরিত্যাগ কর। জুন্রর! আমাক পতিত্বে 

বরণ করিলে কি ট রত্বমীল| কহিলেন, বনবাসিন্! কঠোর বাক্যে আর 

আমায় দ্ধ করিও না, ও-পাপ কথা আর মুখে আনিও না। আমি 

এক হুংনকেতৃ তিন্ন সকলকে পিতা, পুভ্ত, ভ্রাতা, বলিয়া জানি এবং 

এ-চক্ষে সেই রূপই দর্শন করিয়া থাকি । তুমি আম।কে মাতৃ সম্বোধন 

করিয়] পাঁপপথ হুইতে ধর্ম পথে বিচরণ কর । ধনকেতু শুমিয়া ছুই 

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়। তথা হইতে চলিয়া গেজ । দুই এক দিন অন্তর 

এইরূপ ঘটন1 টিতে লাগিল । স্ুলোচন] বিস্তর প্রল্লোডন এবং বিস্তর 

ভয় দেখাইল, কিন্তু কোন কলই ফলিল না। ধনকেতু রত্ুমালার 

দুক্ধ্যবহারে ব্যথিত হুইয়1 ক্রমে উগ্রমূর্তি ধারথ করিয়া বিবিধ যন্ত্রণা 

প্রদান করিতে লাগিল এবৎ কছিল, ভুমি যত দিন সম্মত না হইবে 

ততদিনই এইরূপ কষ্ট ভোথ করিবে । এই বলিয়া প্রহার করিয়া 

চলিয়া গেল | তদনন্তর চ্লোৌচন আলিয়া অশেষ যক্তরণা প্রদান 

করিল | এইরূপে তথায় বহুদিন অতীত .হুইয়] গ্রেল। এক দিন ধন- 

কেতু কামবাঁণে অধীর হইয়া রত্ুমালার নিকট আগমন গুর্ববক নিজ 

অভিলাষ সকাতরে জানাইল। চরণযুগলে পতিত হুইয়1_-ভিক্ষা 
চাহিল। রত্বমীল1 তাঁহাকে চরণ-দবিত করিয়া ভয়ানক বঙ্কারে কটু- 

বাক্য প্রয়োগ করিলেন । তদ্র্শনে ধনকেতু তর্জন গর্জন করিয়। প্রহার 
করিতে উদ্যত হুইল । রত্বুমাল] কহিলেন, বনচর ! আর আমায় 

যন্ত্রণা প্রদান কর কেন £ একেবারে বিনাশ ফর। আমিও এ কঠোর 

যন্ত্রণা ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই | ভোম]র বাসন গূ, হইবে না। 

বদি তুমি আমায় শত সহ বৎসর গুরুতর কষ্ট গ্রাদান কর, যদি 
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পদাঙ্গলি হইতে আরস্ত করিয়া অঙ্গলি প্রমাণ অন্তর ছেদন কর, 

যদ আবলন্ত অনলে এ-অজ দ্ধ কর, যদি পাদ প্রহারে এ-অল্গ বিচুর্ণিত 

কর যদি তোমার স্থৃতীক্ষ শায়কে এ-শরীর তিল তিল করিয়া বিদ্ধ 

কর, হদি করাল করবালে স্থানে স্থানে কর্তন করিয়া! লবণ সংযুক্ত কর, 

তখাচ তুমি আমাকে তোমার ভোগ্যা করিতে পারিবে না! এ-শরীর 

দেবগ্রাহা ; যজ্ঞীয় হবি কখন কুকুরের ভক্ষা হয় না। ঘোর নারকী 
কখন স্বর্গীয় মন্দারকাননে স্থান পায় না। আমি মহারাজাধিরাজ 
হংসকেতুর মহ্ছিষী; সামান্যা নারীর ন্যায় ইন্দ্রিয় পরবর্শা নছি। 

আমার সতীত্ব,_-মহারাজ হংসকেতুর আদরের ধন; আমি আবাল্য 

ইহাকে পরম যত্বে রক্ষা! করিয়া! আনিতেছি | তুই কোন্ ছা'র্, ত্রহ্মা, 

বিষ্চ। মহেশ্বরঃ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণও আমার এ-সতীত্ব গ্রহণ 

করিতে পারগ নহেন। স্বীয় এরশবর্য্যকেও আমি তৃণবৎ জ্ঞান করিয়। 

থাঁকি ; আমার আরাধ্য দেবতা হংসকেতু ; তত্সহবাস আমার স্বীয় 

নখ, উহার পদ, আমার ব্রহ্মপদ, উহার চরণ-য়েণ আমার কৌঁস্তভ- 
মণি, ছুরাচার ! তুই কোটী কোটী বৎসর তপস7া করিলেও আমার 

চরণ ধুলার যোগ্য হইতে পারিবি না। ধনকেতু রতুম[লার বাক্যে নির।খ 

হইয়। তাহার হুস্তপদ বন্ধন করিয়। ভূতলে শয়ন করাইয়া তথা হইতে 

চলিয়া গেল। এইবরূপে তথায় রাজমহ্ষীর বহুদিন অতিবাহিত 

হইয়। গেল। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
্ স্পস্ট (১ ৩৩-০প্স 

মহারাজ হংসকেতু। 

সমরাবসানে নানাবিধ, দুর্ঘটনা পরম্পরায় অভিভূত হুইয়] হংসকেতু, 

সংসার পরিত্যাগ করিয়া! যেঁদ্ধ, বেশেই দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে 
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লাগিলেন । ত্রমে বর্ধাকাল আনিয়! উপস্থিত হইল । নবীন-নীরদাৰলি- 

পরম্পরায় গগন-মার্ সমাচ্ছন্ন হইল | ঘোরতর গভীর গর্জনে দিগ্রি- 

ভাগ গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্ষণ-প্রতা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ 

হইয়| রূপের ছটায় দশ্দিক আলোকিত করিতে লাগিল । বলাকাবলি 

নব-জলধর বক্ষে, যজ্জঞোগপবীতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল | ক্রমে 

অবিরল জলধার] পতিত হুইয় ধরাতল প্লাবিত করিল । চাতিক উ্দধ- 

মুখ হইয়া] মনের উল্লাসে বারিধারা পান করিতে লাগিল। ভেকগপ, 

মনের আনন্দে নুতন জলে সাতার দিতে লাগিল । হংস, বক, সারম 

প্রভৃতি পক্ষীগণের আনন্দের নীম! রছিল না| কস্ব, কেতকী, দ্বিপাী 

প্রভৃতি পুষ্প নকল প্রদ্ছটিত হুইয়| সদ্গদ্ধে দিক সকল আমোদিত 

করিল। গৃছে গৃহে যুবক যুবতীগণ আনন্দ সলিলে অবগান্ছন করিল। 

বিরহিনীর নয়ন-নীর, বর্ষাবারিকে প্রবর্ধিত করিল। খলের অস্তঃ- 

করণের ন্যায় আবিল আকাশ প্রদেশ স্ুর্য/বদন আচ্ছাদন করিয়া দিন- 

যাঁমিনীকে সমান করিল এবং জনগণের স্থানান্তর গমনাগমন রহিত 

করিয়া দিল । মহারাঁজ কোন রূপে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন | 

শরৎকাল আদিয়] উপস্থিত হইল । আকাশ প্রদেশ মেঘশূন্য হইয়] 

নির্মল হইল । গ্রহনক্ষত্র সকল নির্মল জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইল। আবিল 

সলিল পরিস্কৃত হইল। কলহংদ রবে দিগিভাগ মুখরিত হইতে লাগিল। 

শূন্যে শর্শধরের হালা, জলে নলিনীর হাস্য, স্থলে কুন্থমের হাস্য, ঘুছে 

যুবতীর হাসা, বিবিধ হাস্যে ধরা হাঁসাময়ী হইল। আগকশালি সকল 

অবন্ত মুখী হইয়া! নববধুর ন্যায় মনেছারিণী হইল । পথের কর্দম 

ক্রমেই বিশুষ্ক হুইয়| গমনাগমনের জ্ুবিধা করিয়। দিল | জীবগণ 

গ্রফুললভাব অবলম্বন করিল। যুবতীগণ বিবিধ বিলাস দ্রবো অঙ্গরাগ 

সম্পন্ন করিয়া রমণের মনোছারিণী হইল । মহারাজ হংসকেতু দেশ 

ভ্রমণে বহির্থীত হইলেন এবং নান স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন 

বন মধ্যে মহেশ্বরের ভবনে ছুরেজ্দ্রের সহিত কথা বার্তায় পরস্পরে 
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পরিচিত হইলেন । মহারাজ ল্য়েজ্রের নিকট শ্বকীয় অবস্থার বিবরণ 

আদ্যোপাস্ত নমস্ত বর্ণন করিলেন। স্মরেন্্রও পুঙ্থানুপুঙ্খ ত্রমে নিজ 

বিষয় ক্রীর্তন করিয়া কছিল, মহারাজ ! এক্ষণে প্রার্থনা এই আমাকে 

গরদ|রগ্|মী নারকী বলিয়া ঘৃণ। করিবেন না। আমি সে সমস্ত পাপের 

প্রায়শ্চিণ্ত করিয়াছি। যোগী সন্্যাসী হুইয়। ঈশ্বরোপাসনায় দিন- 

বামিনী অতিবাহিত করিতেছি । রাজন! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর 

পাপপথের পথিক হইব না। হংসকেতু কহিলেন, স্রেন! তোমার 

বন্ধুপত্বী শৈলবালার চরিত্র কি এতই মন্দ হুইয়া গিয়াছে ? স্বর্ণ- 

বাসিনী ইন্দুমতীকি এইরূপ হৃদয় বিদারিণী অবস্থায় প্রাণ হারাই- 

য়াছেন 2 কমলাকান্ত কি অদ্যাবধি সরোজবানিনীর কোন অনুসন্ধান 

পান্ নাই £ আুরেন্ কহিল, রাজন! ইন্দুমতী এর্ূপেই গ্রাণত্যাগ 

করিয়াছেন। সরোজের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । এক্ষণে কিরূপ 

ঘটিয়াছে তাহা! আমি জানি না । আর যে টশলবালার স্বভাবের বিষয় 

জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সেইরূপই বটে ; মহারাজ! জীজাতির চরিত্র, 

মানবের কথা দুরে থাকুক দেবতারাও অবগত নহছেন। শ্রীজাতির 

ন্যায় মায়াবিনী জগতে দ্বিতীয় নাই। ইহাদের অসাঁধা কার্ধ্য আছে 

এনূপ বে।ধ হয় না। জগ্ধতে এমন পাপ নাই যাহা স্ত্রী জাতির শরীরে 

দৃষ্ট না হয়| জজ্্র! ইছাদের নিকট লজ্জা পাইয়। পলায়ন করে 

ইহারা বিশ্বাসের পরম শত্রু, অগ্রে তাহাকে হনন করিয় পশ্চাৎ অন্য 

কর্ম করে। শঠতা, ধূর্ততা, গুবঞ্চনা, মায়াকাঙ্গা, ইহাদিগের প্রিয়- 

দজিনী ; ছল, বল, কল) কোল ইহাদিগের প্রিয় সহচর; ইহারা 

কাম ভুজজিনী অপেক্ষাও প্রতাপশালিনী) ব্যাধের বংশী রবের ন্যায় 
ইন্থাদ্দের মধুর বাণী, মাঁনব-হরিণের প্রাণ বিনাশে বিশেষ শক্তি 

লিষ্পন্ন ;এই পাতকী জাতি, ক্কিছুমাত্র সম্বন্ধ বিচার করে না। মুখে 

যাছাকে ঘ্ৃণ! করে, হৃদয়ে তাহাকে স্থান দেয়। কুল্ুমাঘাতে মৃুচ্ছিত 

হয়, কিন্তু উপপতির পাদ্ুক প্রহছারেও কাতর নছে। ইহার! ছ;য়া 
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দেখেয়] ভয় পায় কিন্ত আশা পুরণে তমোময়ী যামিনীই প্রিয় সঙ্জি নী, 

ইহাদের মুখে মধু, অন্তরে বিষ; ইহারা বাহিরে লরলা, অন্তরে দারুণ 

কুটালা ; ইচারা স্বামী সমক্ষে পরম সতী, পরোক্ষে-_-পরম পরপ্রিয়া ; 
অগতির গাত; দানে কর্ণের গতধারিণী | সংসারে এমন বন্ধানী নাই, 

যে বন্ধনে ইন্থাদিগকে বন্ধ রাখা যায়। ইহারা চাণকা, বিসমাক 

প্রভৃতি চক্রী মন্ত্রীগণের শিক্ষা দাত্রী ; ইহাদের নিকটে পুরুষের--সাহস 

তণব্ড অসার; বীরপুরুষে যে কার্যা করিতে শঙ্কিত হয়, ইহারা সে 

কার্য; কটাক্ষে সম্পন্ন করিয়া থাকে । ঘোর নারকী যেকার্ধো ঘ্বণ 

করে, সে কার্ধা ইহাদিগের চির অভ্যস্ত | ইহারা শতরণজিৎ (শতরঞ) 

ত্রীড়ার বলের ন্যায় পুরুষগণকে চালনা করিয়] থাকে । পোষাপক্গীর 

নায়, যে বুলি শিক্ষা দেয় পুরুষে তাহাই বলে, যে কল্ এবং গাড়ো- 

যাঁন, বলদের নাসিক] বিদ্ধ করিয়। চালন1 করে। ইনার সেই টতলিক 

এবং শকট চালককে নাসিকা বিদ্ধ বলদের নায় চালন1 করে| ইন্ভা- 

দিশের নিকটে সমস্ত মহারথীই টৈিক শ্রেণীভুক্ত ; যে ইহাদের 

বশীভূত, মে ঘোর মুর্খ; যে ইহাঁদিগকে বিশ্বাস করে, সে নির্বোধ 
যে ইহাদের মন্ত্রণা শ্রবণ করে সে অনার; আ্ী-যাহার দেবতা সে 

ঘোর নারকী; রমণীগণ স্বরর্থ ভিন্ন কার্যয করিতে জানে না। ইহার 

আত্ম সুখোদেশে সকল নরকই সমাদরে সঞ্চয় করিয়। থাকে । ইহা- 

দের ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, বিবেচন] কিছুমাত্র নাই । সংসার 'ইহাদিগের 

ক্রীড়া ভূমি ; ক্রীড়ার পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। খাদোর দেষ গু 

কোন কালেই দর্শন করে না। অর্ধক কি এক কথায় বলিলেই পর্য্যাপ্ত 

হয় যে, পৃথিবীতে যত প্রকার পাঁপকার্ধয আছে তাহা এক দিকে 

এবং স্ত্রী জাতিকে এক দিকে রাখিয়া] মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, গুরুত্ব 

স্ত্রী জাতিই গ্রধাঁনা হয় | মভারাজ ! আমি ইচ্ছা করিয়া শৈলবালাতে 

উপগত হই নাই। ধর্ম সাক্ষী, সেই মায়।বিনীই মায়াজালে বিযুগ্ধ 

করিয়া আনাতে উপগত হুইয়াছে। আমি তাহার অঙ্গ স্পঙ্গের পাতকী 
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নহি । হংসকেতু শ্রবণ করিয়| কহিলেন, সকল স্ী লোকই একরূপ 

নহে। ইন্কা বলিয়া! নীরবে থাকিলেন। কিয়তক্ষণ পরে নরপতি কছি- 
লেন, আুরেন্! আমি অদ্যই এখান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব, 

তুমি কি আমার নঙ্ষি হইতে ইচ্ছা কর? ন্ুরেন কহিলেন, আমি 

আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না, এই বলিয়া সিত্র- 

মহেশ্বরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া যোদ্ধবেশে নরগতি পঘভি- 

ব্যাহছারে প্রস্থান করিল। 

” ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

বুন্নীবন--শৈলবাল1 । 

টশলবালা, শরচ্চজ্রকে নদীগভে নিক্ষেপ করিয়া, উপপতির সহিত 

তাঁহ।র গুছে গমন করিল বটে, কিন্তু তাহার মন কেমন এক প্রকার 
হইয়। গিয়াছিল। নিজের অবস্থ1, শরতের অবস্থা, স্থরেক্দ্রের কার্ষা) 

কালের গতি, এই সকল চিন্ত1 করিতে করিতে এক প্রকার পাগলিনীর 

নায় হইল । স্রেনের জীবন নাশ ভিন্ন আর অন্য পপ সঞ্চয় করিৰ 

না বলিয়! মনে মনে স্থির করিয়া উপপতির আলয় হইতে প্রস্থান করিল 

এবং বৈষ্ণবীর বেশ ধারণ করিয়1 প্রতি গ্রামে গ্রতি নগরে তাহান্্ 

অঙ্কুসন্ধান করিতে লাশিল । এইরূপে ভ্রমতে ভ্রমিতে শৈলবালা ব্ন্দা" 
বনে আনিয়! উপস্থিত হইল । ব্ন্দাবনবাসী বালক বাঁলিকীগণ, তাহাকে 

পাপ্ধলিনী বোধ করিঘ়1 যাহার যাহ ইচ্ছাসে তাহাই বলিয়া অঙ্গে 

ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
পে ও লহ আরব আত আও হও ও হর শি 
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“ভিক্ষা দাও গে! ব্রজবাসী রাঁধাকৃষ্ণ বল মন। ূ 
আমি বৃদ্ধ বেশ্য! তপস্থিনী এই এসেছি বৃন্দা্ন ॥৮ 

কোন বালক কহিল--- ূ 

নারীকুলে দিয়ে কালি পতির মাথ! খেয়ে । 
এখন সন্গ্যামিনী তপন্ষিনী সাধের যৌবন যেয়ে ॥ 

অপর বালক কমহিল--- 

গৌরটাদের লীলা খেলা বোঝা কিছু ভাঁর। 
বৈষ্চবসনে মজা করে বৈষ্ুবী যাবি ভবের পার ॥ 

অগরে গান ধরিল-- 

“যাঁস্নে বৈষ্ঞবী আমায় ভাদ্য়ে অকুল পাথারে | 
তাছি তোর পীরিতে বাধা না দেখলে প্রাণ 

( বৈষ্বী না দেখলে প্রাণ ) কেমনকরে ॥ 
যখন জ্বালাতে ভুলি, তখন্ তোরে কটু বলি, 

দিয়ে প্রাণ প্রাণে কালি 

যাঁস্নে ছেড়ে ( বৈষ্ণবী যাস্নে ছেড়ে ) ভুই আমারে | 
কি করি প্রেমের দায়ে, বরৎ তোমার ধরি পায়ে, 

ফিরে চল ঘরে গিয়ে, 

রাখবে! তোরে (বৈঞ্ুঃবী রাখ বো তোরে ) হৃদ্পিপ্ররে ॥৮% 
শৈলবালা কহিল বালক বাঁলিকাগণ ! আর কেন আমায় জ্বালা- 

তন কর । ক্ষান্ত হও; অনেক হইয়াছে । এক্ষণে ভগবানের নিকট এই 

প্রার্থন করি, যেন তোমাদিগের পবিত্র দেহ আমার ন্যায় পাপক্ভারে 

তারাত্রান্ত না হুয়। কোন বালিকা কহিল, বৈষ্ণবী [তুই কি পা 

ক'রেছিস্ বল্ ন]। ০. এ. 
রর ১ 1715 

শৈলবাল1 কহিল তবে শোন-- ৷) গ 
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তোমার মত বালিকা কাঁলে মিলি নকল খেলি । 

মনের সাধে পথে পথে ধুলা খেল! খেলি ॥ 

ছিল মন তখন ভাল; 

ছিল মন তখন ভাল, বিয়ে হ'ল এল যৌবন ক্রমে । 
ভাতার বিনে, সময়গুণে পড়নু মহাভ্রমে ॥ 

কেবল সঙ্গ দোষে, 

কেবল সঙ্গ দোষে, জগতে ঘোষে, এ কলঙ্ক মোর । 

নইলে পরে, কেন পরে, আমায় বলবে চোর ॥ 

আবার তাহাও বলি 

আবার তাহাও বলি, কমলকলিঃ উঠলো যখন বক্ষে, 

কুলীন সখা, দেয় না দেখা, সদাই থাকি দুঃখে ॥ 
সব কতই জ্বাল! 

সব কতই জ্বালা, তায় অবলা, বলাবল পতি। 
. তিনিই যখন, হ'লেন কৃপণ, আর কি থাকে জাতি ॥ 

এক প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক শৈলবালার বন্তং তা শুনিয়া হাসিয়া গান 

ধরিল-- 

“সই লো জ্বালাতন হঃলেম আগে তারে সপে প্রাণ মন। 
কে জানে পীরিতে হবে বিচ্ছেদ ঘটন ॥ 

নে শঠ লম্পট কঠিন কপট শঠতায় স্থ'পে মন। 
সে-যে অবল। মজায়ে গেছে শেষে কলঙ্ক রটন ॥ 

টৈলবালাকে লইয়| এইরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে 

তথায় বহুলোক একত্রিত হইল এবং তাহার চতুষ্টিক বেন করিয়। 

নানা কথা কহিতে লাগিল | কেহ কহিল, টৈষ্ণবী একটি গাঁন গাও 

শুনি | শৈলবাল। কহিল) কি গান গ।ইব ? একটি টপপা গাও ; না-- 
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আমার পৌঁড়া মনে ভাঁল লাগিবৰে না । তবে একটী মানভঞ্তন গাঁও। 
আমার সে স্থখ কুরাইয়া গিয়াছে । তবে একটি বিরহ গাও। ভাল 

ব'লেছ--কুলবাঁলা ! পবিত্রা ! স্বামীর মরণ ! উঃ বুকফেটে যায় ! কিন্তু 

আমার ন্যায় পাপীয়পীর বুক ফাটে না, বিরহ! বিরহ! বিরহ! 

তবে শোন” 

“দগ্ধ কপাল হল ভঙ্গ; অধীনী জনে ত্যজিয়ে নাথ, 

যায় দহিয়ে হৃদয় সভয় গুখাইল প্রেম রস রঙ্গ ॥ 

স্বথ-আশা পিপাসা, উহু মরি সহুচরি বৈধব্য দশা, 

দ্বিগুণ জ্বালায় ভ্বলে অঙ্গ | শশীমুখ শান দেখে, 

হৃদয় বিদরে দুখে, আর জ্বাল! সয় না,ছার প্রাণ যায় না, 

নীরবে রবে বলে কোন্ পথে কোথ। গেলে, 

প্রবল স্ত্খ সিন্ধু তরঙ্গ ॥১, 

এ গান পরম সতীর--আামার ন্যায় হতভাগিনীর নহে । 

এদিকে মহারাজ হংসকেতু স্ুরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়। বহুদিন নানা" 

স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া রন্দাবনে উপস্থিত হইলেন এক দিন সাংসশ- 

রিক নানা বিষয় চিত্ত! করিতে করিতে স্রেন্রকে কহিলেন, ্মরেক্্র! 

বল দেখি ধনের বিপদ ক|ছাঁকে বল। যায় এবং পৃথিবী মধ্যে কোন্ 

বুদ্ধিমান্ জাতি নিতান্ত অসার 2 ম্রেক্্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, 

মহারাজ! বঙ্গদেশ ভ্রমণের বিষয় চিন্ত' করিতে করিতে আমাকে 

এ গ্রশ্ম করিয়াছেন। নিবেদন করি শ্রবণ করুন | 

মহারাজ ! তপস্যা ভিন্ন পুণা জন্মে না; পুণ্য না থাকিলে উচ্চপদে 

আরোহণ করা যায় না। ধাঁহারা পৃণ্যফলে উচ্চবংশ্দে জন্ম গ্রহণ 

করিয়া অতুল ধনের অধীস্বর হয়েন, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই, তাছা- 

রাই ( তাহাদের মধো অধিকাংশই ) আবার আত্ম বিস্মৃত হইয়া মন্দ 

কর্শে ব্রতী হইতে কিছুমাত্র সন্কচিত হয়েন না| ধননদে মত্ত এবং 
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বিবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়1 রাঁশি রাঁশি অর্থ ঘৃণিত কার্ষ্যে ব্যয় করিয়! 

ফেলেন | জীর্ণবস্ত্র পরিধৃত শীর্ণকাঁয় ভিক্ষুকের কাতর বাক্য ধনীর কর্ণে 

প্রবেশ করে না। কিন্তু মদকল মদিরাক্ষী বারনারীগ্রণের তীব্র-কট।ক্ষ 

অনায়াসেই স্বরুর্যয সাধন করে 1 বিলাসী ধনীর ধনে ; বিধব1 রমণীর, 

পিতৃহীন বালকের, গরীয়সী জন্মভূমির, দুর্ভাগ্য সরস্বতী-পুন্রগণের) 

কোন উপকার হয় না। মহাতা তোষামোদকগণ, গুজাপাদ শুপ্তী 

মহাশয়) পরোপকারিণী কুউ়ীনী দেবী, সতী কন্যা গণিক1 মহাশয়ারাই 

প্রকৃত অধিকারী এবং অধিকারিণী; যাত্রা, নাউকাঁদির অভিনয়, উপ- 

ঢেবকন, উৎকোচ, বন্ধু-ভোজ, প্রদেয় আলোক, বারুদের বাজী, ভ্রাম্য- 

মণ অশ্ব, এ সকলকেও ধনীর ধনের উত্তরাধিকারী মধ্যে গণ্য করা 

যায়। মহারাজ! আমি উল্লিখিত কার্যাগুলিকেই, ধনের বিপদ বা 

ধনীর ধনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ব্যাখ্যা করি। 

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব এধান বুদ্ধিমান জাতি বাঙ্গ।লী; ইহাদের এক 

এক জন, কুছস্পতি সদৃশ ; একথা বলিলেও বোধ হয় অতুযক্তি হয় না। 

দান ধর্ম প্রভৃতি সৎকর্ন্মে, পরিবার প্রতিপালনে ইহারা পৃথিবীর 

আদর্শ স্বরূপ, কিন্তু কতকগুলি গুরুতর দেষ নিবন্ধন সেই সমস্ত সদ- 

গুণ, ভস্মে ঘৃতাস্থাতির ন্যায় নিম্কল হুইয়] থাকে । বাঙ্গালী-দেছে 

একতা সাছে এরূপ বোধ না। সাহস কাহাকে বলে বাঙগ।লী তাহা 

জানে, না। লেখনী ইহ্থাদের একমাত্র অস্ত্র; অঙ্গন-ভূমি অমরস্থল, 

বাগাড়ম্বর বীরদর্প; রমণীগণ দর্শকবন্দ; শয়ন-ঘৃহ অভেদ্য দুর্খ) 

পলায়ন প্রধান বল ; দাসত্ব জীবনোপায় ; পদলেহন স্বর্থ ভোগ; 

কাপুকুষত্ব এধান সহায় আর তিরক্ষারকে পুরস্কার জ্ঞান করা বাঙ্গালীর 

মছ্গুণ ;লেখনী-হস্তে করিলে স্বর্গ মর্ত্যকে,রসাতলে দিতে পারেন । 

কন্ধ:ডা. আরস্ত করিলে অঙ্গ-ভঙ্গি এবং তেজাদি দেখে কে? ছ্বাগ- 
মুহ্ছের ন্যায় বাঙালীর আকম্বর, দর্শন করিলে, অস্তঃকরণে কত অভি- 

নব.ভাঁবের উদ্দগ্ন. হয়| কিন্ত কা্ধ্যকালে সব ফঁ।ক্; সব নিম্ফষল; 
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ইন্ছাদের মুখখানি আছে বলিয়াই অনেক সময় মান রক্ষা হয়। বুদ্ধি 

বিবেচনা] আছে বলিয়াই মানব বলিয়া বোধ হয়| ইহারা বীরের 

নহিত যুদ্ধ বিষয়ে অপারগ হইলেও, রমণীর নতি বাক্ যুদ্ধে বিশেষ 

দক্ষ; অক্্রাঘাত-সম্তু ত-শোণিত-দর্শনে হতরে্টিন টি হইলেও রমণী বধ- 

জনিত শোপিত দর্শনে অশেষ আনন্দিত হয়। মহারাজ ! স্মরণ করিয়] 

দেখুন দেখি, বাঙ্গালীকোন কালে অস্ত্র গ্রহ" করিয়াছে কি না। 

ইহার] বুদ্ধি সম্বন্ধে যেরূপ অদাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করাইয়া থাঁকে, 

যদি সাহস বিষয়ে সেইরূপ হইত, তবে ধরাঁতলে রাজচক্রবন্তার সিংহা- 

সন ইহাদের চির পদানত থাকিত। কিন্ত ভগবান্ চক্রে কলঙ্কের ন্যায় 
পদ্মে কণ্টকের ন্যায়, সমুদ্রে লবণের ন্যার, মধুর ককশ স্বরের ন্যায় 

বাঁঙ্গালীতে ভীরুতা প্রদান করিয়া আপনার অদ্ধিতীয় বিশুদ্ধতা রক্ষ| 

কারয়াছেন | মহারাজ! আনার মতে বুদ্ধিমাঁন্ বাঙ্গালী জাতিই মন্গুঘ্যের 

মধ্যে অসার ; বাঙ্গালী যাঁদ একবার খলত1 পরিত্যাথ করিয়। সকল 

ভ্রাতাঁক্স একত্রিত হয়, তবে ইহারা স্থর-কাননকেও পৃথিবীতে আনিতে 

পারে। সুমেরুর স্ব্ণশূঙ্গ ভ।ঙ্গিয়া আনিয়া ক্রীড়া শৈল নির্মাণ করিতে 

পারে | পৃথিবীতে ইন্দ্রের দ্বিতীয় নিংহাসনের ন্যায়, নিংহাসন স্থাপম 

করিতে পারে | পাদপাঠ স্বরূপ নক্ষত্র পুঞ্জে পুঞ্জে পাদবিক্ষেপ করিয়া 

সপ্ত-সর্গে বিচরণ করিতে পারে | শশধরকে প্র্ণাবস্থায় প্রতিদিন 

আলোক দানে নিযুক্ত রাখিতে পাঁরে। অধিক কি স্ুর্য্যকেও কেব্দরত্রক্ট 

করিয়। নিক্ত তেজের পরিচয় প্রদান করিতে পারে । কিন্তু “সাত মন 

তেলও পুড়িবে না আর রাধ'ও নাচিবেন না” | দেবগৃছে চটকের ন্যায়, 

সোঁধালয়ে চপ চটিকার ন্যায়, কুহকণ্ঠীততি “অরণ্য বাস ধর্মের” ন্যায়, 

বাঙ্গালী দেহে ভীরুতার বান বিড়স্বন। মধো গণ্য; বাঙ্গালীর ভীরুতা- 

কলঙ্ক, কোন কালে অপনীত হইবে এরূপ বোধ হয় না! ইচ্ছার 

ভীরুতাকে প্রিয়তমা জায়ার ন্যায় হৃদয়ে স্থানার্পণ করিয়া, না জান্দি 

কি সুখেই সমরাতিপাঁত করিতেছে । আর এক বিচিত্র কৌতুক এই 
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ইনার] গৃহস্থ হইয়াও উদাসীন ; অপরে ইহাদের সহজ আন করিলেও 

তাছ। দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও) এমনই শান্ত যে, 

শক্রকে কথাটিমাত্র কহে না| বাক্য বায় কারলে যে গাহার কার্ষের 

ব্যাঘাত হইবে ! শ্মবুদ্ধি বাঙ্গালী] কি তাহা বুঝিতে পারে না? পারে 

বৈ-কি |! রাজন. ! বাঙ্গালি চরিত্রের আর এক মহদদোষ, বাঙ্গাল। ভাষায় 

অনাদর১--ইহার] ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যাস করিয়] ম|তৃ- 
ভাষায় দারুণ বিদ্বেষ্ট, এমন কি ভই ভবই কথোপকথনেও ইংরাজী 

ভাঁষ! ব্যবহার করিয়। আপনাকে গ্েবরবান্বিত এবং কৃতার্থ বোধ করে। 

নময়ে সময়ে মাতা মহাশয়াও পুজ্রের মুখে ইংরাজী প্রত্যুত্তর পাইয়] 

আপনাকে স্বণগভ। মনে করিয়া থাকেন । বাঙ্গালী ভ্র(তা ; আজীবন 

রাশি রাশি ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়। সময় ক্ষেপণ করিবে, তথ]চ 

এক পংক্তি বাঙ্গ।ল] ভাষা পাঠ করিবে না। আগন|রা কৃতবিদ্য 

হইলেও বাঙ্গাল] ভাষার উন্নতি সাধনে লেখনী ধারণ ক্ষরিবে না। 

অপর, মাতৃ ভাষার উপ্নতি কণ্পে কেহ ছুই একখানি পুস্তক বাহির করিয়। 

ইহ!দের নয়নপথে উপস্থিত করিলে মুখভঙ্গি দেখে কে; সে ভা্গতে 

শৃ'কর কুক্নুরেরাও হারি মানিয়া থাকে | ও:&র মাংস কপোলে আসিয়া 

মুখ-বিবরের আয়তন দ্বিগুণ পরিমণে বর্ধিত করে | নয়নযুগল,ম।রা- 

আক বিষ-বর্ষণ করিয়া] গ্রন্থখানিকে জর্জরিত করিতে থাকে | চাদ" 

মুখ, ছাই মাথ| হুইয়। পশ্চাঞ্ডাগে বাঁকিয়] যায়| গরলময়ী জিহ্ব! 

অনর্থল দুর্নাক্য-বিষবর্ষণ করিতে থাকে | দ্বেষ হিংসা ক্রোধে, বঙ্গু- 

ভায়াকে অস্থির করিয়] তুলে | নিকটে যিনি থাকেন, তিনি বঙ্গ-ভায়ার 

অবস্থা দর্শনে মনে করেন, এখানি গ্রন্থ না শমন ! অথবা কালরাত্রি ! 

ইহার দর্শনে বাবুর এরূপ অবস্থা ঘটিল কেন গ্রন্থ দর্শনে বঙ্গভ্র'তা। 

এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণ। ভোগ করিতে করিতে তাহাকে দূরে নিঃক্ষেপ 

করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন । হায় ! এইরূপ অবিবেচক মহা পুরুষ- 

দিগের হস্তে বঙজ্গভাযার তুরবস্থ! দর্শনে হৃদর বিমর্দিত হয় । তবে স্থখের 
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বিষয় এই এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য সদাশয়, পরোপকারী, বঙ্গ-ভাবা- 

প্রি মহু।আ্আা; মাত ভাষার উন্নতি সাধনে লেখনী ধারণ করিয়া 

অরুচির রুচি সম্পাদনে দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন | (অনেক গাঠকও মাভৃ- 

ভাষার গ্রন্থে, কৃপা দৃষ্টি করিতেছেন । ) যে কল মভাতআ্মা ঈদৃশ মহ্ক্পে 

ব্রতী; ভীহাদিগের চরণে সহজ প্রণাম । 

হে ধরাধিপ ! সম্প্রতি বাঙালী চরিত্রে আর এফ দোষ গ্রবিষ ভই- 

য়াছে, তাহা স্বার্থপরতা ; তাহার অধিষ্'ত্রী দেবী-_-রমণী ; যে অভি* 

ভাবক মহাশয়, নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, এমন কি প্রাণ পর্মাস্ত 

পণ রাখিয়া, যাহার লালন পালন করেন, যাহার পাড়া হইলে রাশি 

রাশি অর্থ বায় করিয়] রক্ষা করেন, যাহার বিদ্যা শ্নিক্ষ1] জন্য অকাতরে, 

অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, পরে তাঙ্ার ব্যবহার নিতান্ত শোচনীয় 

হয় অর্থাৎ সেই যুবা শিক্ষিত হইয়| অর্থোপাজ্জনে পাঁরগ হইলে, 

ভাগ্য ক্রমে উন্নতপদে আরোহণ করিলে, আর তাহাকে পায় কে, 

তাহার ব্যবগ্থারইব! দেখে কে, মে সেই-গ্রতিপালককে একবারে 

ভুলিয়। যায়। সময় ক্রমে, তাহার শধ্যাঁশ[য়িনী যুবতি সহ্ধার্মণী 

প্রধান মক্ত্রিণী হইয়া উঠেন। উহার আজ্ঞা ভিন্ন জলগণ্ডুষ গ্রহণ 

করা হয় না। এমন কি পরন পুজা প্রিয়তম। স্ত্রী মভাশয়া অন্গুমতি 

ন। করিলে, হুতভাগিনী গর্ভধরিণীও অন্গ বস্ত্র পাইবার অধিকারিণী 

হয়েন না । অভিভাবক মহাশয় কর্তব্য কর্ম করিয়াছেন বলিয়া, জীর 

মীমাংসায় স্থিরীকৃত হয়। ভাহার সাহায্য করাদূরে থাকুক, মন্ত্বণী 

মহ1শয়ার আদেশে, তাহার সর্বনাশ সাধনই কর্তব্য ঘজিয়| অব- 

ধারিত হয়| তাহাকে নানাবিধ যক্্রণা প্রদান করিয়] প্রপীড়িত না 

করিলে, প্রতিরুদ্ধ স্বর্শপথ বিয্ুক্ত হইবে না বলিয়া নিশ্চয় কর 

হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ধন পিপাস। উপস্থিত হইয়া তাঙ্বাকে অনশন য- 

বিধ উৎপাতে পাতিত করে। ক্রমে অভিভাবক) আত্ম পরিধার এবং 

ভ্রাভৃগণ একত্রিত হুইয়| ঘের বিবাদে প্রবত্ত হয়। অকথ্য দ্র্ধাঁক্য 
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সকল পরস্পরকে উপহার দিতেও কিছুমাত্র লঙ্জাবোধ করে না। 

তৎ্পরে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া জয়লাভ প্রত্যাশার 

নীচ প্রকৃতি সাক্ষগণকে উৎকোচ প্রদান পুর্বক হস্তপদে ধারণ 

করিতেও কিছুমাত্র ঘুণা বোধ করে না। বছদিন এইরূপ ঘোর সমর 

চালাইয়] শেষে গ্ৃহ-লক্ষ্ষীকে অদ্ধচক্ত্র দানে বিদায় দিয়া শাস্তি লাভ 

করে৷ হতভাগিনী কমলা-দেবীও নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া ঘ।ড়ের 

বেদনা নিবারণ করত প্রতিজ্ঞা করেন আর এরূপ মুর্খখণের ঘৃহে 

গমন করিবেন না। 

মহারাজ ! বাঙ্গলীচরিত্রের আর এক দোষ দাসত্ব-প্রিফতা; 

জীবিকা নির্বাহের সহআ্ পথ চতুর্দিকে বিক্ষিণ্ত থাকিলেও, ইহাদের 

চক্ষে তাহ পতিত হয় না। “বিদ্া| শিক্ষা করিয়া দাসতৃ করিব" এই 

ংস্কার ইহাদিগের বদ্ধমূল হইয় গিয়াছে । কিরূপে এভ্ুর মনস্ত-ষ্টি 

করিতে হয়, কিরূপে প্রভুর কটুবাকা মহা করিয়া সচিষ্ততাঁর পরাকাষ্ট। 

প্রদর্শন করিতে হয়, কিরূপে পাছুকাযুক্ত পাদ-গ্রহার সহা করিয়া 

শরীর স্মদৃঢ় করিতে হয়) কিরূপে প্রভুকার্যা-জন্য গুরুতর পরিশ্রামে 

গুখ|স্পদ-_-দেহকে রুগ্ন ও ভগ্র করিতে হয়, কিরূপে প্রভুর পদ-লেহন 

করিয়। কুকুরের গর্ব খর্বব করিতে হয়) তাহ] ইন্ার] বর়োরদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে শিক্ষা) করে । বঙ্গ-রমণীগণও দাসের জী দাসী হইয়া সদ্গুণ 

নকলকে দেহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়1 দেয়। অনেক বালিকাই দাসের 

স্ত্রী দাসী হইবার জন্য বাঞ্চিত দেবতায় ফুলজলচন্দন দিয়] বর প্রার্থন। 

করে| যাহারা অনেক টাকা বেতনভোগী বড় দাসের স্ত্রী, তাহাদের 

অহঙ্কার দেখে কে? দেমাঁকে মাটীতে পা_ফেলে না। গরবে অঙ্ত 
ঢলঢল; অহঙ্কারে পৃথিবীকে “সরাখান' দেখে । আবার তাহাও 

বলি-_দাসের জ্ত্রী দাসীর অঙ্গে বারানসী শাটী, এক ঝুড়ি সোণার 
শছছনা, ছুই একখান হীরক উচিলে, দাসীর আবার ছুই চারিটি দাসী 

নিক হইলে, দে প্রখিবীতভে পা-ফেলিবে কেন ৫ সে দেবতাকে 
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ভক্তি করিবে কেন?সে গুরু লোকের মান্য রাখিবে কেন? নে 

অনাথ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে কেন ট দাসীর শরীরে কোথায় সদ্গুণ 
সকল অবস্থান করে? ধাঁছার স্বামী দাদ নহেন তাহার ধর্ম্মপত্ীর 
দুঃখের দীমা নাই। পদে পদে অদৃষ্টকে নিন্দা-ক্ষরিপ্ী জসিয়মাণ| 

হয়েন, হইতেও পারেন ; দাসী মহলে তিনি গেোঁরব লাভে বঞ্চিত । 

হ1 ধিক! এ সকল বঙ্গভূমির বিড়ম্বনা মাত্র। 

মহারাজ! আর আমি গুণবান্ ভ্রাতাগ্রণের কুচরিত্র কীর্তন সু্রিয়া 
কেন আপনার পাঁপরাশিকে বদ্ধিত করি ; আমি মন্থাপাপ লুরেন্্র 

আম হইতে ভারতের যত অপকার হইয়াছে তাহার শতাংশেও 

উপকার হয় নাই। মহারাজ হুংসকেতু কহিলেন, স্রেক্্র ক্ষান্ত হও, 

আর না, চল, অদ্য আমরা স্থানান্তরে গমন করি । এই ৰলিয়| স্থান, 

করিলেন এবং কিছুদিন পরে শৈলবাঁলার আগমনের কয়েক দিন 

পুর্বে, বুন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন |যে দিন বালক বাঁলিকাগণ 

শৈলবালাকে লইয়! রাজপথে জনতা উপস্থিত করিয়াছে | মেই দিন, 

মহারাজ ন্রেন্দ্রকে লইয়া] রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেই 

জনতা সঙ্গিকটে আনিয়া উপস্থিত হইলেন ! স্মরেক্্র ক্ষণকাল বৈধঃ- 

বীকে নিরীক্ষণ করিয়া হংসকেতুকে কহিল মহারাজ ! “এই সেই শৈল- 

বালা” ; নৃপতি ঢচকিত হইয়া কহিলেন “এই দেই শৈলবাল1 11” 

হ1] জগদীশ ! “পাপের ফল ছুঃখ, ইহা আপনার অথগুনীয় নিয়ম” 

আহ | হতভাগিনীর কি দশা বিপর্যযয়ই ঘটিয়াছে!! এইরূপ কহিতে 

কহিতে শৈলবালাকে দেখিতে লাগিলেন । 

শৈলবালা স্থরেন্দ্রকে দশনমাত্রেই চিনিয়1 লইল এবং নিজ প্রতিজ্ঞ! 

গুরণ মানসে একটি গান আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ স্ুরেজ্দরের নিকটে 

গমন করিল। ম্মরেন্দ্রের দেহ টৈবত্রমে বিশেষ আচ্ছাদনে আচ্ছা 

দিত ছিল ন।। চতুর] টৈলবাল1, 'চকিতের ন্যায় বস্ত্র মধ্য হুইতে 

সুতীক্ক ছুরিকা বাছির করিয়| সবলে স্ুরেক্রের উদর মধ্যে বসাইয়। 
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দিয়! তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া লইল এবং সেই রক্তাক্ত অস্ত্র নিজ 

বঙ্গে ভ্াসুল গ্রবেশ করাইয়া! দিল । সুরেন্দ্র পাপীয়সি ! "আমি মার- 

লাম” বলয় ভূতলে পতিত হুইল । শৈলবা1 “এতদিনে আমার মরণে 

স্মুখোদয় হইল, হে ভগবন্! পাপিয়সী ছুহিতাকে চরণে স্থানাপণ 

করিও” এই বলিয়। প্র।ণত্যাগ করিশ | ভূপতি স্রেক্রকে লইয়| আশ্রমে 

চলিয়] গেলেন । অনেক চেষ্টা করিলেন । কিন্তু বাচাইতে পারিলেন 

না -জ্ুরেন্দ্র সেই আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । 

নর্পতি, ব্রান্মণ আনাইয়। স্ুরেন্দ্রের অন্তে,ষি ক্রিয়। ২ল্প্ন কর।ই- 

ঢেন আর কহিলেন আমিই স্ুরেন্দ্রের মৃত্যুর কারণ; আমি স্ত্রী, পুত্র 

এবং ব্রহ্মহত)]কারী ছুর।চার, আমর তুল্য পাঁতকী জগতে অতি বিরল; 

এই বলিয়। নীরব হছইলেন। কয়েক দিন মনোছুঃখে অতি বাঁহিত হুইয়। 

গেল । তদন্ন্তর তথা হইতে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
সপ কে এটি ১০ 

সরোজ-বামিনী। 

 সরোজবাসিনী বছদিন বন্ৃতীর্থে ভ্রমণ করিয়া কামাখ্য] দর্শনে 

গমন করিলেন। তথায় উপনীত হুইয়। ছর-মনোমোহিনীর পাদপদ্মে 
ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জ।ল প্রদান করিয়া আশ্রমে ফিরিয়। আমিলেন। 

ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিয়। উপস্থিত হইল । মরোজবাদিনী চক্ষ-মুদিত 

করিয়। পরম পিতার ধ্যানে নিমগ্র হইলেন। বহুক্ষণ এই ভাবে গ্রেল। 

তদনন্তর লবস্ত্র কৃতপ্রলিপুটে কছিতে লাগিলেন হে সর্বসন্তাপ- 

হু।রিন_ পরম পিতঃ পরমেশ্বর! হে ভবাধব কর্ণধার ! হে দীন ছুহিতৃ- 
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বশ্রেত | একবার করুণ-কটাক্ষ বিতরণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। 

দয়াময়! এক্ষণে আপনার দয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। দীননাথ ! 

আম আবাল্য পরম দ্রঃখিনী; আমার নচাঁর হতভাগিনী জগতে 

অতি ধিরল ; যিনি পতি, পরমগ্ডরু, আমি যে গুরুকে অলম্বন করিয়া 

সংসারে জখনী হইব মনে করিয়াছিলাম্, সেই ত্বাদী আমায় চরণ- 

দলিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন । আশ্রয় প্রদানে বিমুখ হইয়] চির- 

দিনের জনা পরিত্য।গ করিলেন, স্বর €ষ চরণ-সেবা করিয়া ভবার্ণবে 

পার হইব মনে করিয়াছিলাম, পতি আমার সেই চরণ-তরণী প্রদানে, 

বিমুখ হইলেন । যাঁহাকে জীবন ঘোৌবন প্রদান করিয়া মনের মানস 

পুর্ণ করিব মনে করিয়াছিলাম, সেই ন্বমী আমায় ঘণার নহিত 

পরিত্যাগ করিলেন । আমাকে গভে ধারণ করা জননীর কষ্চমাত্র সার 

হইল । আমাকে গ্রতিপালন করা পিতার পরিগমমান্রে পর্যবসিত 

হুইল । আমার বাচিয়া থাকায় ফল কি? হে ঈ'নবন্ধে! এ-হত- 

ভ।গিনীকে পৃথিবীতে পাঠাইবার কি আবশ্যক ফ্লিল 2 আম্মুকে সন 
করিবার কি প্রয়োজন ছিল ৫ আম এমন কি মহাপাপ করিয়াছিলাম 

যন্দ্রার। আমার এই অবস্থার সংঘটন হয় হে পরমেশ্বর! আপনশর , 

পবিত্র নামের গুণে কত কত মহ্থাগাপাী উদ্ধার ইয়া! গেল । আমার 

অদৃষ্টে কিসে ফল ফলিবে না? আর কেন, আমাকে বিনষ্ট করিয়] 

রক্ষা করুন। প্রীপাদপদ্ছে স্থানাপণ কারয়] কৃতার্থ করুন| জগদীশ! 

করুণামম্ন পিতঃ ! আপনি সর্বব্যাপী, জ্োতিঃকপ নিগুণ, নিত্যানন্দ 

এবং এক ; মুখেরাই আপনার মুদ্তীন্তর, ক্পন। করে। অজ্ঞানেরাই 

অংপনাকে আকার বিশিষ্ট কারয়। গুঁক্ষা- করতঃ পাঁপ সঞ্চয় করে। 

অসারেরাই আপনর প্রদত্ত বস্তু আপনাকে নৈবেদ্য স্বরূপে প্রদান 

করে। মুর্খতমেরাই আপনার স্ষ্ট ছাগাদিকে বকিজূপে উৎসর্গ 

করিয়া মুক্তির ক।মন| করিয়া নরক সঞ্চয় করে । এক ভক্তি ভিঞ্জ, এ 

অনন্ত বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা দিলনা আপ্রনাকে সম্থঞ্ট 
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কর। যাঁয়। পার্থিব যে বস্তু আপনাকে প্রদান করিব, তাহ আপনি 

অনেক দিন আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন । হে নাথ ! ছে সর্ধ- 

সাক্ষিন্! হে দয়ার সাগর! হে সর্বদর্শিন! এ জ্ঞানহীনা অবলা 

আপনার মহিমার কিয়দংশ কীর্তনেও শক্তি সম্পন্না নহে । আপনি 

বেদ।দি সর্বদেশীয় সর্ধবধন্শশাস্ত্রের অগোচর ; আপনি অনন্ত; ব্রহ্মাদি 

প্র।চীন গুরুগণ আপনার মাহুমা বর্নে অক্ষম; দয়া করিয়া একবার 

হৃদয় আসনে উপবেশন করুন| আগ ভক্তিরূপ নলিনীতে প্রেমরূপ 

চন্দন আরক্ষিত করত চরপযুগলে প্রদান করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ 

করি । দয়াময়! আর এক প্রার্থনা যেন আমায় বৈধবা যন্ত্রণা ভোগ 

করিতে না হয়। পরমগুজ্য স্বামী মহাশয় যেখানেই থাকুন, যেন 
দীঘ জীবন লাভ করিয়া পরম ল্ুখে সময়াতিবাহছিত করেন। যেন 

পাঁপবিযুক্ত হইয়া ধন্মপথের পথিক হয়েন। স্বামী, স্ত্রী লোকের 

পরম দেবতা; পরম গতি; তিনি স্থখে থাঁকিলেই আমি স্খিনী) 

আমার উপালন।1 তাহার মঞ্সলের নিমিত্ত; যত দিন আমার দেহে 

জীবন থাকিবে ততদিন আমি সেই চরণযুগলের উদ্দেশে পুজা করিব। 

আলার এ সতীত্ব ভাহার প্রিয় বস্তু; জীবন পর্য্যন্ত পণ রাখিয়] ইহাকে 

রক্ষা করিতেছি । যদ্দি কখন পরকালে সাক্ষাৎ হয় তবে তাহাকে 

দেখাইব, ভাহার প্রিয় বস্তু পবিত্রাবস্থায় আছে কিনা । আমার 

এই লৌহ্-নির্্দত লৌহ, পতির প্রিয় সাক্ষী; ইহাঁকে আমি হুম্বন 
করি । এও এক সময় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আমায় স্মখিনী করিবে । 

হে জগদীশ ! হে জগৎ্পতে ! আপনার চরণযুগলে আমার কোটী 
কোটী প্রণাম । এইবূপে উপাসন1 সমাপন করিয়। পর দিন যথেচ্ছ 
প্রস্থান করিলেন। | 

ক্রমে ভ্রমিতে ভ্রমিতে টদবষোগে কিরাত রাজো উপস্থিত হুইয়] 

রাঞ্জ-ভবনে প্রবেশ করিলেন । তথায় শ্যামার সহিত তাহার সাক্ষাৎ 

হুইল। শ্যাম! ভীহাকে চিনিতে পারিয়া সাদরে অন্তঃপুরে লইয়] গ্রেল। 
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সরেজব|দিনী কুশ|সনে উপবিষ্ট হইলে শ্যামা সমস্ত ঘটন! সবিশেষ 
নিবেদন করিল। সরোজবামিনী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন 

হইলেন এবং কহিলেন নগেনকে আহ্বান কর। অপ্পক্ষণ পরেই যুৰ- 

রাজ শ)াম।র আহ্বান ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন | শ্যামা করছিল, 

মহাভাগ ! ইনি আপনার জননীর সঙ্বোদরাধিক ভগিনী ; সাক্ষাৎ- 

শরীরধারিণী শহ্কণী, আপনি ইহাকে এণাঁম করুন| যুবরাজ শ্রবণ 

ক'রয়া পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন । সরোজবাঁসিনী নগেক্দ্রকে 

উঠাইয়। শিরশ্চ্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। জ।নি নাকি জল্য 

আজি তপন্থিনীর নয়নযুগলে জল আনিল। নগেক্দ্র রোদন করিতে 

করিতে আত্মবিবরণ নিবেদন করিলেন। সরোঁজবানিনী নগেন্দ্রকে 

প্রবোধ দিয়। কহিলেন, আমার পুনরাগমন পর্যান্ত স্থিরভাবে অবস্থান 

কর। আমি আনিয়া তোমাকে তোমার পিতৃরাঁজ লইয়া যাইব । 

এই বলিয়| বিদায় দিয় শ্যামার সহিত কথোপকথনে সে দিন অতি- 

বাছিত করিয়] পরদিন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন | পরে নগেক্দ) 

শ্যামার মুখে নরোজের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন । 

পাঠক মহাশয়! আপনি এ পর্যন্ত শাযামার বিষয় বিশেষ কিু ই, 

অবগত হইতে পারেন নাই। শ্যাম! ভদ্র কুলোন্ভবা রমণী; অণ্প 

বয়সে বিধৰ] হইনা নিরাশ্রয় হওয়াতে রাজকুমারী রত্বমালা শযামার 

দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আপনার নিকটে রাখেন। শ্যামা সেই 

হইতেই রাজ সংসারে অবস্থান করিতেছে। শ্যাম! সামান্য পরিচারিণা 

নহে । অদৃষ্ট দোষে এ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে । 

ওদিকে সরোজবাসিনী পথাতিক্রম করিতে করিতে কিছু দিন পরে 

পুর্কে্ত নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইয়া পথভ্রন্ত হুওত বিপথে পতিত 

হইলেন। বেলাও অবসান হুইয়] আসিল । সরোজবাসিনী কিঞ্চিৎ 

চিন্তিত হইলেন! এমন সময়ে এক বনচর আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল 

মা! আপনার ন্যায় দেবীগণ আমাদের পরমারাধা1) অন্ন আম!র 
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গুহ পদাপণ করিয়া পবিত্র করুন । নরোজবাসিনী তাহ।র সঙ্গে, 

তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন | লোক পরম্পরার বনচরের প্রতিবেশী 

এবং অধিপতি ধনকেতু, জন্যাসিনীর সাদ পাইয়া প্রীণাম জন্য 

তথায় আগসন করিল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে উপস্থিত হইয়] প্রণাম 

পুর্ব উ/জ|কে নিজ ভবনে পদ1পণ জন্য ভিক্ষা! জানাইল সরোজ- 

বাসিনী তাঁহাকে কোন রূপে ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া তাহার সহিত 

তীঙ্ছার ভবনে গমন করলেন। তথায় উপস্থিত হইয়। পাদ ধোত 

করিতেছেন এমন সময়ে ভিন্ন কুটার হইতে, “হে ভগবন্ | আমি রাজা- 
ধিরাজ হুংসকেতুর সহুধশ্ষ্িণী হইয়া নার কত কাল এবস্ত্রণা মহা করিব 

অ|মায় বিনাশ করুন” এই কাতর বিলাপ শুনিতে পাইলেন। হস্ত 

কইতে জলপাত্র স্ধবালিত হইল । ধনকেতু তৎক্ষণ। পাত্রান্তরে জল 

আনিয়। দিল। প্রতুাত্পল্নমতি সরোজবানিনী হাসায়ুখে জলপাত্র গ্রহণ 

করত চরণ ধৌত করিয়! উপবেশন করিলেন । শান্ত বনচরেরা ভক্ত- 

ভাবে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকয়। মরেজব।দণিনীর 

অদেশ প্রতিপালন করিতে জ[গিল। 

, এই ভাবে বহুক্ষণ গত হইয়া গেল। পরে সরে।জব।সিনী কহিলেন । 

ধনকেতু ! এ গৃহে জী লোকের বিলাপ ধ্বান শে।না যাইতেছে কেন ? 

ইছার কারণ কি ৫ ধনকেতু কছিভ জননি ! এ গৃহে এক্টী দুর্ক তব 

অবশীভূতা। স্ত্রী লোক আছে । আমার অবাধ্য বলিয়া তাহ।কে বন্ধন 

করিয়। রাখিয়।ভি | সরোজব।পিনী বিল]প শ্রবণেই সমস্ত রহস্য অব- 

, বত হইয়াছিলেন, কেবল স্বকার্যয সাধন জন্য সমস্ত গে।পন করিয়া 

কহিলেন, আমার আহার জন্য ফল সুলাদির উদ্দ্য।গ কর। আজ্ঞামাত্র 

তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইলে কহিলেন, আলোক লইয়া আমার হুঈ 

আইস । এই বলিয়। পূর্বোক্ত গুছে প্রবিষ্ট ভইয়া, একবারে 1স্ময়ে ও 

আনন্দে অভিভূত. হইলেন | রত্বুমাল! দর্শনমাত্রেই সরোজবাসিসশকে 

চিনিয়া লইলেন। স্থকরে সুধাকর পাইলেন । আনন্দে সগুশ্বর্খে 
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বিচরণ করিতে ল।গিলেন এবৎ আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া যেমন 

সরোজবাসিনীকে আহ্বান করিতে যাইবেন অমনি প্রত্যুৎপন্নমতি 

সরোজবামিনী কহিলেন, প্রিয়তমে তশিনি ! এ-সন্সযামিনী সরোজ- 

বাসিনী তোমার গরিচিত নহে । আমাকে আত্মবোধে কিছু বলিবে 

মনে করিতেছ, নিবৃত্ত হও, আমি তোমার কেহ নহি । 

বুদ্ধিমতী রত্বমাল1, সরোজের বাক্য ভঙ্গিতে সমস্ত বুঝিয়] লইলেন 

এবং কহিলেন, আপনি নন্গাসিনী, আপনাকে আমার ছুংখ জানা- 

ইয়] কি প্রতীকার হইবে । তবে আপনার ন্যায় সন্গা।সিনীকে আমি 

বড় ভাল বাসী; আপনার এ-বেশ দেখিয়া আমি সকল ছুঃখ ভুলিয়া 

গেলাম, কিন্ত জানি নাকি জন্য আমার চক্ষে জল আঙদিতেছে | 

আর আমি অশ্রুজল সন্বরণ করিতে পারি না। এই বলিয়] রে€দন 

করিতে লাগিলেন। সরোজবামিনী কহিলেন, ধনকেতু ! স্তী লোক 

বন্ধনদশয় থাকিলে আমার আহার হয় ন]। যদি বল ত ইনার বন্ধন 

মোচন করি। ধনকেতু কহিলেন করুন। সরোজবাসিনী, বন্ধন খুলিয়। 

দিয়া, রত্বমালাকে বাহিরে আনিলেন । আপনি ভক্ষণ করিতে করিতে 

রত্বুমালাকে ফলজল তক্ষণ করাইলেন। ক্রমে কথাবার্তায় রাত্রি অধিক 

হইলে সরোজবাসিনী শয়ন করিলেন। ধনকেতুও রত্ুমালাকে পুর্বব- 

বশ বন্ধন করিয়া রাখিল । রাত্রি প্রভাত হইলে সরোজবাসিনী বনচর- 

গণকে আশীর্বাদ করিয়া সঙ্কেতে রত্বমালাকে কহিতে লাগিলেন | 

“'বনদেবি ! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করি, অতি শীস্তই 

তীর্থাস্তর হইতে আগমন করিয়া এই পুন্তরগণের সহিত আপনাকে 

দর্শন করিয়] কৃতভার্থ হইব। পু বনচরগণ ! আমি প্রতিজ্ঞা করি- 

তেছি অতি শীঘ্র আসিয়া তোমাদের গৃছে আতিথা গ্রন্থণ করিব । 

এই বলিয়া যেমন গমন করিবেন, অমনি রত্ত্বষালা কহিলেন, সন্গযা- 

সিনি ! ষে ভীর্থে যাইবেন তথায় এ হতভাগিনীর দুঃখের কথা জানাই- 

বেন, বিশ্মত হইবেন না । সরোজবাঁসিনী কছিলেন, দেবতার] আপনার 



১২২ ্ সরোজ-বাঁদিনী। 

মঙ্গল করুন। এই বলিয়া গমন করিলেন। রত্ুমালা সভৃষ্ণ নয়নে 

চাঞ্ছিয। রছিলেন। এ-দিকে সন্যালিনী অনাত্র গমন ন1 করিয়া রত 

মালার উদ্ধার বাসনায় বনচর প্রদর্শিত কিরাতরাজ্য গমনের পথে 

নগেক্দের নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন মধ্যেই 

রাজ ভবনে উপস্থিত হইয়1, নগেত্দ্রকে সমস্ত জানাইজেন। যুবর।জ 

ক্ষণবিলম্ব ন] করিয়] তৎক্ষণাৎ সৈন্য সজ্জা করিয়া, সরোজের এদ।শত 

পথে মাতৃচরণ-দর্শনে মনের আনন্দে আগমন করতে লাগিলেন । 

শীল াসিপিপহ 

অঙ্টীদশ পরিচ্ছেদ । 

_ বত্বমালা। 

সরোজবানিনী পরিত্যাগ করিয়। যাইবার কয়েক দিন পরেঃ ধনকেতু 

ধন্ধুবান্ধাব লইয়া, আমোদে উন্মত হুইল। রনজ মাদক দ্রব্য ভক্ষণ 
করিয়া হিতাছিত জ্ঞান হারাল এবং এক একবার রত্বমালার নিকট 

আগমন কতিয়া. কহিতে লাগিল, আমর অদ্ৃষ্টে যে দণ্ডই থাকুরু, 

আজি আমি তোমার সতীত্ব নষ্ত করিব । রতুমাল] বিকটাকার বনচরের 

বিকট বেশ দর্শনে জ্ঞান হারাইলেন। চতুদ্দিক শুন্যময় নিরীক্ষণ করিতে 

লাগিলেন । ত্রমে বনবাঁনির1 রমপীগণসহ বিশেষ উন্মত্ত হইলে, এক রুদ্ধ 

ভাৰগতিক বুঝিয় এবং রত্বমালার দীঘ কালীন কাতর ৰ্বিল!পে ব্যথিত 

হৃদয় হইয়া, রত্ুমালার গুছে প্রবেশ পুর্বক ভীাহার বন্ধন মোচন 

করিলেন । তঙদনন্তর গুপ্তপথে রত্ুমালাকে আনিয়া, ক্রাতরাজো 

গরলায়নের পরামর্শ দিয়া ভৎপথ্থ দেখাইল্সা দিলেন। রত্ুমাল! 

ততপথাবলম্বনে ধাবসানা হছইজেন । ক্রেশৈক গমনের গর, ধনকেতূর 



রত্বমাল। | ১২৩, 

পরিচিত এক রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল । বনচরী কহিল, রভুমাল] 

তুমি কোথায় পলায়ন করিতেছ ? রত্ুমাল। কহিলেন, গলাইব কেন 

আমায় ছাড়িয়া দিয়াছে । বনচরী কহিল একথ1] কখন না, আমি 

তোমাকে ছাড়িব না। প্রসভুর নিকট লইয়া যাইব, এই বলিয়] হস্ত 

ধরিল, রজুমাল! হস্ত ছাড়াইয়৷ লইলেন। উভয়ে টানাট।নি যুদ্ধ বাধিয়! 

গেল । বনচরী, রত্বুমালার বলে না পারিয়। কহিল, এই আমি, প্রভুকে 

ড(কিয়1| আনি, ইহা! বলিয়া, গৃহাভিযুখে ধাবমানা হইল । রুমাল, 
প্রাণপণে দোঁড়াইতে দোড়াইতে ক্লান্ত হইয়া, মনে মনে ভাবিলেন, 

আর আমার গমনের ক্ষমতা নাই এখনি বনচরেরা আসিয়া আৰার 

রুদ্ধ করিবে । আর আমি এ-প্রীণ রাখিব না। এই ভাবিতে ভাবিতে 

গমন করিতেছেন আর চতুর্দিক দেখিতেছেন । 

এমন দময়ে দেখিতে পাইলেন অদূরে স্তুপাকার শুষ্ক কাষ্ট 

সঞ্চিত রহিয়াছে । দেখিয়া আনন্দের পীম1 রহিল না। ব্ছকাল বনে 

থাকায়) অগ্নি গ্রজ্জালনের কৌশল বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ক্ষণকাল 

মধ্যেই অগ্রনিজ্বালিয়] কাষ্ঠ রাশিতে গ্রদান করিলেন । দেখিতে দেখিতে 

ছতাশন গ্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল । রত্মালা, গলবজ্স কৃতাঞ্জলি 

হইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণ।ম করিলেন এবং নয়ন্জলে বক্ষস্থল 

প্ল/বিত করিয়। কছিতে লাগলেন__হে হুতাশন ! হে সর্বভুক! আজি 

আপনি আমার অনন্ত দুইখবিনাশী; আপনার এই রক্তবর্ণ সুর্তি, 

আমার আনন্দদায়িনী; আপনার এই প্রবলশিখ। আজি আমার, 

প্রেয়সঙ্গিনী ; আপনি আমাকে পবিত্র করুন। ছে দেবগণ! হে সিদ্ধ- 

চারণ গন্ধর্বগণ ! আপনার আমার প্রতি সদয় হউন । ছে দীনজন 

পালক, পর্বভূত-প্রয়-পরমপিতঃ পরমেশ্বর ! অস্তে এ-চিরান্থগত 

দালীকে, শ্রীপাদ-পদ্ে স্থানাপণ করিবেন | এসময় আমার ভিক্ষা এই 

ষেন প্রিয়পুক্ কুশলে থাকে । গ্রিয়পতি হুংসকেতুর যেন কোন কালে 

কোন অমঙ্গল না ঘটে । প্রভে।! মামি বড় হতভাগিনী তাহা ন। 



১২৪ মরোজ-বাসিনী। 

হইলে আমার এ অবস্থা ঘটি-ব কেন ? রাঁজমহ্যী। ছইয়! কে কোথায় 

আমার ন্যায় ছুঃখভাশিনী হইয়াছে ৫ ছেস্বামিন্! আপ.ন.কি জীবিত 

আছেন? আমসিয়। দর্শন করুন, আপনার রত্বমালা কিরূপে 'প্রাণত্যাগ 

করিতেছে । জীবিতনাঁথ ! হৃদয়েশ ! রত্ুমালার জীবনসর্বন্থ । এসময় 

কোথায় আছেন, আসিয়] একবার দর্শন দানে কৃতার্থ করুন| মনে বড় 

স'ধ ছিল আপনার চরণ-যুগল দর্শন করিতে করিতে প্রঃগ পরিত্যাগ 

করিব, কিন্তু তাহ] ঘটিল না । মরিলেও আমার এছুঃখ অন্তহিত হইবে 

ন1। নাথ ! মদীয় মস্তকমণি ! এজন্মে জার আপনার সহিত সাক্ষাৎ 

হইবে না। যদি কখন পরকালে দেখ! পাই মনের সমস্ত ছুঃখ নিবে- 

দন করিয়] স্থখিনী হইব | নাথ ! আপনার উপভোগ্য এ-পবিভ্র দেহকে 

পবিত্র রাখিবার নিমিত্ত, আজি গ্রফুল মনে হুতাশনে অর্পণ কাঁরলাম। 

স্বযমিন ! আপনার আদরের ধন- আমার সতীত্ব; তাহা কি আমি 

কলঙ্কিত করিতে পারি, তাহ বিশুদ্ধ অবস্থায় অগ্নিতে সমপণ 

করিল।ম | মুরলে! একবার আনিয়া দর্শন কর, তোমার রত্বমালার 

কি অবস্থ] ঘটিয়াছে। ভুবন-মোভিনি ! সঙ্গাঁসিনি নরোজ-বাসিনি ! 

জার আমি তোমার মন-মোহিনী মুর্তির দর্শন পাইৰ না| হে অগ্রি- 

দেব! এই আমার শেষ প্রণাম ! এই আমার শেষ কৃত'গুলি, এই 

আমার শেষ উপালন1 ; ছে স্বাসিন ! একবার যাইবার সময়) গুর্ণস্বরে 

আপনার পবিত্র নাম উচ্টারণ করিয়া লই। প্রিয়তম হতসকেতৃ! 

জীবিতেশ হংসকেতু ! রত্্রমালার হৃদয়ভূষণ হংসকেতু ! দাসী আগ্ন 

গ্রবেশ করে, আলিয়া দর্শন করুন; এই বলিয় ঝাপ দিবার নিমিপ্ত 

যেমন রাহুৰল্লী ভর্ধাদিকে উত্তোলিত করিলেন | অমনি স্মমধুর পদাবলি 

শুনিতে পাইলেন “পরিয়ে রত্বমালে ! | 

চি 

হ'য়োনা হ'য়োনা গ্রিয়ে ! অনলে পতন । 

এই তব চিরদ।সে, কর দরশন ॥ 



বত্বমালা। ১২৫ 

ছুরাচার হুৎসকেতু, তোমার কষ্টের হেতু, 
ক্ষমা করি অভাগারে ; রাখহ জীবন। 

হঃয়োন। হ/য়োন। প্রিয়ে অনলে পতন ॥ 

দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমি বহুদিন। 

আজি কি পাইনু দেখা বদন-নলিন ॥ 

দারাঁপুজ্র হারা ইয়া, যায় হুদি বিদরিয়া, 
শুন্যময় দশদিক করি দরশন। 
হয়োনা হয়োনা প্রিয়ে! অনলে পতন ॥ 

এই কথাবলিতে বলিতে বেগে আগমন করিয়] প্রিয়তমাকে বক্ষে 

ধারণ করিলেন। রতুমণলা অকস্মাৎ প্রিয়পতিকে দর্শন করিয়া সুচ্ছিত 

হইলেন | মহারাজ প্রিম্নতমাকে অঙ্গে স্থাপন করিয়া সর্ধাঙ্গে হস্তাবর্তন 

করিতে লাগিলেন | বহুক্ষণের পর রত্বুমালার চৈতন্যের উদয় হুইল 

চক্ষু উদ্মীলিত করিয়া দেখেন, শ্রিয়পতি হংসকেতু ; ছুই চক্ষে জল 

আসিল, নয়ন নিমীলিত করিলেন--পুনর্বর চাহিয়। দেখেন) প্রিয়- 

পতি হংসকেতু ) তখন কাতর স্বরে কহিজেন, আপনি কোথা হইতে 
দাসীকে রক্ষা করিতে এখানে আগমন করিলেন? হংসক্তে রুটি 

লেন প্রিয়ে ! বন্ছদেশ ভ্রমণের পর, কামাখ্যা দর্শনে যাইভেছিলাম, 

বন মধো পতিত হইয় ঘটনা ক্রমে এই স্থানে আসিয়াছি। আসিয়। 

দেখি, তুমি পুনঃ পুনঃ আমার নামোচ্চারণ করিয়া অনলে গুরবেশ 

করিতেছ। হায়! আর ক্ষণবিলম্ব হইলে আমি তোমাকে এ-জন্মের 

মত হারাইয়াছিজাম। তোমার এ অবস্থার কারণ কি? এক্ষণে তাহ! 

বলিয়', আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। রত্বমালা সমস্ত নিবে" 

দন করিয়া কহিল, মহারাজ ! বনবাসী- দস্মাগ্ণ আগত প্রায়, চলুন 

আমর] এ স্থান হইতে প্রস্থান করি । উভয়ে গমন করিবার জন্য 

যেমন উত্থিত হইলেন | অমনি অদূরে কয়েক জন বনচরকে দেখিতে 

পাইলেন । রত্ুমালা কহিলেন স্বামিন! এ সেই বনচর দ্ররাচার 



১২৬ সরোজ-বামিনী। 

ধনকেতু আসিতেছে । আমরা আবার বিপদে পতিত হইলাম | হংস- 

কেতু কহিলেন প্র্িয়ে! তুমি আমার পশ্চাতে থাক, আজি সাক্ষ।ৎ 

মমন আনিলেও আমার হস্তে নিষ্কৃতি পাইবে না। এই কথা বলিতে 

না বলিতে বনচরেরা আনিয়! রত্বুপালার নিমিত্ত বিবাদ আরম্তু করিল। 

ক্রমে ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাখিল। ধনকেতু কহিল, আমার সহুচর- 

গণের মধ্যে এক জন সত্বর গমন করিয়া, আমার সমস্ত দলবলকে 

সংবাদ দাও! তাহার যেন ত্বরায় আগমন করে | বনচর সংবাদ দানে 

ধাবমান হইল । মহারাজ হংসকেতু একে একে প্রায় ধনকেতুর সমস্ত 

সহুচরকে বিনষ্ট করিলেন । কিন্ত স্বয়ং ক্রমর্শঃ ছুর্বল হুইয়৷ আসিতে 

নাগ্বিরেন। ছুর্ভ।গা বশতঃ বহুসংখ্যক বনচরও আসিয়া উপস্থিত 

হুইঝ । তখন ধনকেতু কহিল, দুরাচার আর তোর্ রক্ষা নাই। নর- 

পি কহিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তোর] নিরাপদ হইতে পারিবি 

না। আয়ু আক্ি-হস্তবল প্রদর্শন করিয়। জীবন সার্থক করি। রত 
ম।জ] কহিলেন স্বামিন্! অনুমতি করুন আমি এই প্রন্বলিত অনলে 

এবেশ করিয়া, সঙক্ত বিপদ নিবারণ করি ; দাসীর জন্য কেন জীবন 

হ্রইবের | ছংসকেতু কহিলেন পরিয়ে ! আমার অন্তে যাহ] কর্তব্য 

তাহাই করিও। | 
নহারণ্যে ঘোর মর বাধিয়া গেল। মহা রাজও ক্রম্ঠঃ বলহান্ 

হইতে লাগিলেন 1 এমন সময়ে যহারাজের পশ্চান্চাগে অনধখ্য 

সৈন্যের কজরব শ্রুত হইতে ল।গ্সিল এবং দেখিতে দেখিতে অরণা, 

জেোকারণা হইয়া গেল। সরোজবাসিনী দূর হইতে রত্বমালা এবং 

ভংসকেতৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, আনন্দ সমুদ্রে ভাসমান হুইলেন। 

ভদন্ন্তুর নগেন্্রকে কছিলেন, নগেন্ তোমার সৈন্যগণকে শীত এই 

বনচরদ্দিগকে আক্রমণ করিতে বল। বনচক্টেষ্টা, বহুল সৈন্য দর্শনে 

গজারন করিল এবং কয়েক জন জীবনও হারাইল। সরোজবাসিনী ড্রত্ত- 

পদে গমন করিয়া রত্বমালাকে আলিঙ্গন দিলেন। রতুমালা, প্রিয়তে 



রতৃমালা। ১২৭ 

ভখিনি সরোজবাদিনি ! মরি! মরি! আনঙ্গি আমার কিশুভ দিন, 

এই বলিয়া! অ।লিঙ্গন করিলেন । সরোজবাসিনীর সঙ্গে সে নগেজ্র 

আগমন করিঘ। অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। ইত্যবসরে নরোজধালিমী 

কহিলেন, বাপ নগেন্! যেদ্ধবেশে অলঙ্কত পরম ধর্মার্মাক দয়।র 

সাগর এই মহার।জ হংসকেতু তোমার পিতা ; সাবিত্রী সদশী গতি- 

ব্রতা দয়াময়ী এই রত্ু্মালা তোমার জননী ; তক্তিভাবে প্রণাম কর। 

নগেক্্ শ্রণমাত্র পিতার চরণতুলে গতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন | 

পিতঃ এহতভাগ্য সন্তান পুনর্ধার যে এই চরণ যুগলের দর্শন 

পাইবে, ভাঙা স্বপ্নেও কণ্পনা করে নাই। আমি ঘোর পাপী তাহা ন' 

হইলে চরণ হইতে বিচ্যুত হইব কেন ৫ ঘোর নারকীর মন্তকে কনর 

চরণ গ্রদান করিয়া কৃতার্৫থ করুন | তদণস্তরর মাতৃ-চরণে পতিত হুইয় 

কছিতে লাগিলেন জননি | আপনার হতভাগা-সন্ত.ন নগেন্দ্র, আর] 

বার যে এই মুক্তি-প্রদ-চন্রণ'যুগলের দর্শন পাইবে, সে আমা এক” 
বারও করে নাই.। এই চরণ আমার আরাধ/ বস্তু, এই. চরণ আদার 

নির্বাণ মোক্ষগ্রদ, এই চরণ আমার অক্ষয় স্বর্থ ; এই চরণ আমার 

যাগযজ্ঞ এবং তপন্যার ফল; মা! মা! মাগো! এই অনন্ত ব্রদ্ষ ৫, 

আমার এমন আরাধ। বস্ত্র কিছুই নাই, যাহা? আপনার এই শ্রীপাদ- 

পদ্মকে অতিক্রম কন্িতে পারে | ইন্্রঃ চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতি অমস্ত 

দেবগণ ; এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণ। মহেশ্বর আক সাক্ষাৎ ঈম্বরও এই চর 

যুগল অপেক্ষা অধিক পুজ্য নহ্েন | এই চরণ আমার ভবন মুদ্রের তরণী, 

খা ডিমিরের দীপশিখা এবং সংসার সঙ্কটের একমাত্র আহণপায়। 

জননি। ব্রহ্মীমঘি ! মোক্ষ প্রুদে ! একবার নরাধম সন্তানের মন্তকে 9৭” 

দ্বয় প্রদান করুন৷ চরণ স্পর্শে দেহ পবিত্র হউক। পনিত্র খুলি সংযোগে 

ছুরাঁচারের অমন্তু অনন্ত ছুদ্ধতির ক্ষয় ₹উক । মা! একবার মন তরিয়] 

মা বলিয়! ড।কি। মা | মা! মাগো! একবার উত্তর দ।নে. দেহু প্র 

শীতল করুন। 



১২৮ সর়োজ-বাসিনী। 

বত্বমালার আনন্দাশ্রুর আর কে লম্বরণ করে । পুণস্বরে কাহলেন 

নগোক্্র ! আমার নগেন্দ্র ! প্রিয়-পুভ্র নগেজ্দ্র ! অস্থের যক্টি ; নয়ন্মণি, 

কণ্ঠের হার, হৃদয়-ভূষণ নগেক্দ্র !অ|মি, তোমাকে কি কোলে পাইলাম ? 

এস! বাপ আমার এস ! ঠাদমুখে চূষ্ব দিয়া, মনের ছুঃখ নিবারণ করি ; 

পুজ 1 পুজর ! পুজ্র নগেন্দ্র! তুমি কি আমায় মায়াবিনী নিদ্রায় প্রতারিত 

করিতেছ ?না আমি সত্য সত্যই তোমাকে হৃদয়ে পাইলাম 2 এস 

বাঁপ এস! বক্ষে ধারণ করিয়। মনের জ্বাল। নিবারণ করি, এই বলিয়া 

কোলে লইলেন। কপালফলকে কত শতবার চম্ব দিলেন। হংস- 

কেতু। প্রিয়তমার বক্ষ হইতে পুক্রক নিজবক্ষে ধারণ করিলেন । বন- 

মধ্যে আনন্দ কোলাহল পাঁড়য়া গেল। ঘন ঘন তোপশ-্ধ্বনি হইতে 

লাদিল। এই অবসরে কয়েক জন অশ্বারোহী ধনকেতুকে বদ্ধ করিয়া 
আনিল। রুমাল! তাহাকে, অগ্রিতে নিক্ষেপ করিতে কহিলেন। কিন্তু 

নখে পিতৃ বঙ্ষঃ হইতে অবতরণ করিয়া দস্যা হস্তে অন্তর দিয়া ছন্দ 

যুদ্ধে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়। ফেলিলেন। পরে নকলে মন্ত]সমা- 

রোছে কিরাতরাজো গমন করিয়1 শ্যামার সহিত মিলিত হইলেন এবং 

'নধীনকাঁলীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাখিলেন। বিজয়পুর এবং 

ধারারাজো এই লংবাদ পাঠাইয়া দিলেন | পরে মহারাজ হংসক্তু ; 

নবীনকাব্পীকে, ত্রিয়তমার সঙ্গিনী করিয়1, পুজাতম! সরোজ-বাসিনীর 

সহিত চত্্রচুড়ের বিচার জন্য তথায় গমন করিলেন । বিচারে তাহার 

প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইল । কিন্ত নগবালার প্রার্থনা মতে রত্বমাল। চন্দ্রচুড়ের 

জীবন রঙ্গ করিয়া, তাহার রাজ্যে তাহাকে স্থাপিত করিলেন। চন্দ্রচুড় 

অন্ুগত হুইয়| রাজ্য করিতে লাঁগিল। ক্রমে হংসক্তে দার পুক্র 
লন্বদ্ধে বনচরদিগের অদ্ভুত রহস্য অবগত হইলেন। 

'এদ্দিকে সেনাপতি প্রভাপসিংহ এবং মহারাজ বিনয় এই 

গভসংবাদে আনন্দিত হইয়| বন-রাজ্যে উপস্থিত হইলেন । এবার 

যুরলা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বিধিবশে আবার রজুমালা, মুরলা এবং 



কথোপকথন। ১২৯ 

সরে|জ-বাসিনী, তিন জনে একত্রিত হইলেন। স্ুখের সীমা নাই। 

ভাঙার উপর আবার যুবরাজ নগেন্দ্রের এগা? ভক্তি তাহাদিগের সেই 

ল্মখ-সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। কয়েক দিন সকলে বমবিভাগে 

থাকিয়া পরে ধারারাজো উপনীত হুইয়া গ্রক্কৃতিপুক্জের আনদ্দ বর্ন 

করিলেন । আরবার মহার1জ সিংহাসনে জাসীন হইয়া দমনের শখে 

রাজাশখ।সন করিতে লাঁগলেন। 

কথোপকথন । 

এক দিন বৈকালে নবীনকালী এবং রুমাল একাসনে আসীন 

হইয়া, পরস্পরে কথোপকথন করিতেছেন, সম্মুখে কুশাসনে সরোজ- 

বানী উপবিষ্ট হইয়| নীরবে রত্জুমালার বনবাস-কষ্ট-কথা শ্রবণ 

করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় যুরলা আসিয়া উপস্থিত হইলেম। 

আনিয়া] দেখিলেন, রত্বমালা রোদন করিতেছেন। আয়তনয়নে জজত্ু « 

অশ্রুক্গল বিগলত হইয়া বক্ষস্থ্ ধ্ীবিত করিতেছে, দেখিয়া ককিলেন, 

মানো সরোজবাসিনি ! রত্বমালা রোদন করিতেছেন কেন ? আপনি 

উপস্থিত খার্কিতে রতুমালার চক্ষে জল কেন? তখন সরোজবাদিনী 

কহিলেন, ভগিনি রভুমালে! ক্ষান্ত হওঃ আর রোদন করিও না। এই 

পরিবর্তনশীল জগতে কলের অবস্থা সকল সময় সমভাবে থাকে মা 1. 

অদ্ৃষ্টায়ত্বকাল'আোতঃবচ্চঞ্চল, ইহার গতি, চক্রনেমীগতিবৎ পরি- 

বর্তনশীল, এক. অবস্থার থাকে না। জীবগগ সসম্পধর্মে লুখ দুঃখ ] 

অন্থৃভব করি] থ]কে। যদি জগতে দুঃখ না থাকিত, তবে সুখে ৃ 

কি পদার্থ তাহ] জেকে অবগত হইত না| অন্ধকার আলোকের মিম ৃ 

একাশ করে। বিপদ ঈশ্বরকে স্মরণ করাইদ্সা দেয়। অভাব পরোপকারে : 

৭ 



১৩৩ সরোজ-বামিনী। 

শিক্ষা দেয়। যন্ত্রণা পরছুঃখ নিবারণার্থ উপদেশ দেয় এবং কষ্ট, দয়। 

প্রব্ত্তিকে সঙ্গিনী করিয়! দেয়। ভ্গিনি রত্ুমালে ! ঈশ্বর কঞ্টা্দ 

যাঁচা কিছু স্ফ্টি করিয়াছেন, সে সকল আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; 

যেষন স্বর্ণকার স্বর্ণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বিগ্দ্ধত| দর্শন 

করে, তেমনই ঈশ্বর কর্মদোষে আমাদিগকে অশেষ উতৎপ।তে 

পাতিত করিয়া পরীক্ষ। করিয়া লন । যখন দেখেন কিছুতেই ধন্খপথ- 
জ্বষ্ঠ হইলাম না তখন আনন্দে অন্কে ধরণ করিয়া সাদরে মুখচ্ম্বন 
করেন । তুমি যখন উতৎকট বিপদে পতিত হইয়)ও ধণ্ পথ পরিতাগ 

কর নাই, তখন বিশ্বনাথ, তোমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট; আর না, 

রোদনে ক্ষান্ত হও । পরিহাস প্রিয়া যুরলা কহিলেন__ 

প্রীণ-স্থজনী বিনোদিনী রোদন সন্বর। 
( এখন ) বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল শোবার যোগাড় কর। 

এই কথা বলিতে বলিতে সহাস্য আসো গমন করিয়া অঞ্চল দ্বার 

রত্বম।লার মুখ মুছাইয়| সবলে চুম্বন করিলেন। নবীনকালী দেখিয়। 

শুনিয়া হানিয়া ফেলিলেন। মোক্ষ পথাবলাম্বনী সরোজবাসিনীর 

অধরেও আজি ঈষৎ হাপি দেখা দিল। মুরলা কহিলেন রত্মালে! 

মববিকশিত নলিনীর ন্যায় ল্ুবাঁসিত আননে আনন অর্পণ করিয়। 

আমার তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল যদি কিছুনা বলত আর একবার 

চম্বন করি। নবীনকাদী কছিলেন। পরের ধনে লোত কেন £ মুরলা 

বলিলেন, যদি ঠাকুর ঝি ইহাতে ক্ষতি বোধ করে, তবে ধার্ দেক, 
পরে শোধ লইবে | নবীনকালী কহিলেন, যদি তোমার ঠাকুর জামাই 

ধার আদায় কত্বে-চান % মুরলা বলিলেন, ভখন তোমাকে দেখাইয়া 

দেবে! । রতুমালা মুরলার চতুরতায় সর্বছুঃখ বিস্মৃত হুইয়া কতি- 

লেন, অগ়ি মুরলে ! একের খণ অন্য শুধবে কেন ? মুরল! বলিলেন 

উ] যদি জান, তবে ঠাকুর জামাই আমায় ধরিবেন কেন? রজজুমাল। 



কথোপকথন । ১৩১ 

কভিলেন)আমি যে ভাহা!র ; মুরলা কছিলেন, হ1! আমি তোমার, বিনয় 

আমার, তবে বিনয়ও আমার মত তোমার £ রতুম[লা কনিলেন, বিনয় 

আমার ভাই। মুরলা বলিলেন, আমিও বলি তাই, বিনয় তোমার 

ননদের ভাই। 

অয়ি রত্বমালে! অবলে মরলে, 

আমার বচন ধর লে! । 

তুষিতে রমণে, বদন ভূষণে, 

রমণীয় বেশ কর লো ॥ 
হারায়ে রমণে, ভ্রমি বনে বনে, 

যতন! পেয়েছ যত লো। 

এবে গলে! মতি ! লয়ে প্রাণপতি, 

স্বখভোগ কর তত লো। 

বহু দিনান্তরে, পতি এলে ঘরে, 

সতীর আনন্দ বড় লো ॥ 

সে মিলনে হয়, কি যে স্থখোদয়, চা 

জানে সে রমণী বড় লো। | 

আমার মতন, যাহার রতন, 

পাছু পাছু মদা রয় লো।। 

সে জন কখন, ন1! জানে রমণ, 

কেমন আরাধ্য হয় লো ।। 

পতি মোহাগিনী, সরোজবাঁমিনী, 

পতি-ভক্তি জানে ভাল লো। 

পতি প্রেমাধীনী, হ'য়ে সন্াসিনী, 

জগত করেছে আলো লো ॥। 



১৩২ সরোঁজ-বামিনী। 

রতুদ।ল] কহিলেন গুরলে ! তুমি এতক্ষণে আমার অন্তঃকরণের কথ! 

বাছির করিয়াছ। ভগিনী মরোজবাসনীর লল্গ্যাসিনীর অবস্থা আমাকে 

নিতান্তই বখিত করিয়৷ তুলিকাছে । আহা! স্ব্ণ প্রতিমার মুখ পান 

চাছিলে হৃদয় বিদীণ হইয়। যায় । যদিও সম্প তি, দৈব শান্ততে ভগিনী 

আমার শক্তিময়ী হুইয়] কৈলাসবাদিনী ভবানী দেবীর ন্যায় মূর্তমতী 

হওত সরোজবাদিনী রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন | ( অদৃশ্য 

হইলেও ) যদিও দেখিতে পাইতেছি যেন পশুপতি, ত্রিশূল হস্তে 

ভগিনীর রক্ষা কার্ষে) নিযুক্ত রহছিয়।ছেন। তথাচ হৃদয় ফাটিয়াযায়, 

এই কথা বলিতে বলিতে সত্তর উ্খিত হইয়া সরোজ-বাসিনীর চরণ 

যুগল ধারণ করিয়| কহছিতে ল।গিলেন, মহাতাগে ! বদ্ধ পিতার মুখ 

চাহিয়া, জননীর নেত্র-নীর স্মরণ করিয়], আমার প্রতি দয়! করিয়া, 

মুরলার অন্থরোধ রাখিয়া, প্রিয় পতি কমলাকান্তের অপরাধ ক্ষমা করিয়া, 

গুহ বাসিনী হও) আমি নারয়ণের বামে লক্ষমীদেবীকে দর্শন করিয়! 

কৃতার্থ হই।. আমি মুরলাঁর মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়াছি, কমল 

এখন মত্পথাবলম্বী হইয়াছেন । তোমার অভাবে ত্রহ্মচর্যয অবলম্বন 

ফারিয়াছেন। “প্রিয়ে ! সরোজ ! প্রিয়তমে রোজ!” বলিয় দিন 

যামিনী রোদন করিতেছেন । মানিনি ! অভিমান ত্যাগ করিয়া পতির 

প্রতি সদয় হও | আগামি তোমার সহ্োদরাধিক জেষ্টা ভগিনী, আমার 

মাথ। খাও, কথা রাখ; তোমার কান্তের জীবনান্ত হয়, রক্ষ| কর। 

ব্রক্মবধ মহাপাপ, তাহাতে আবার স্বামী, পরম-গুর ; গুরুবধ করিও 

ন1]। সরোজ ! 

“ছুরাচার পতি যদি গুরু দোষ করে। 

সতী নারী তাহে কভু দোষ নাহি ধরে ॥ 

স্বরূপ কৃরূপ কিন্বা আঁময় নহযুত || 

হলে পতি, তাহছে সতী নহে ভক্তিচাযুত ॥ 



কথোপকথন। ১৩৩ 

মতী থাকে একভাবে এখন যেমন । 

যখন যেমন দশ। তখন তেমন ॥& 

সতী না হিতে পারে পতির ছুর্দশ। | 

নিদাঘ হইলে শেষ থাকে না বরষা ॥ 

মুরল কহিলেন, মান্যে সরোজবামিনি ! এক্ষণে আপনি আর 

আমাদের সঙ্গিনী দরোজৰাসিনী নহু। রসাল।পে আর আমাদের 

মনোহারিণী নহু। এক্ষণে আপনাকে তুমি বলিতে ভয় করে | চরণ- 

ছু'ইতে শঙ্কা বোধ হয়, পবিত্র অঙ্গে হস্ত দিয় সেবা করিতেও হৃদয় 

কাপিয়া উঠে । আপান এখন সুর্তিমতী তপন্য। ; মানিনি ! মুরলা! এই 

চরণে ধরিয় বিনয় করিতেছে গতির অন্কবাসিণী হও। €তোমার 

পরিহাস প্রিয়া মুরলাকে একবার কমলের কমলা হইয়! পরিহাসে 

হাসা | মানিনি! আর তুমি অভিমানে থকিও না। লরোজ! 

এ-স্ুবাসিত স্বর্-পঘ্মের ছুল্লত মধু; একবার মধুকরকে দিয় পরস্পরে 

ক্ুতার্থ হও | কৃপণের ন্যায় কৃপণ! হুইয়| কমলাকান্তকে বঞ্চিত 

করিও না। একবার এই মদন-শরারন-বিনিশ্দিক্ৰধুগালে কটাক্ষ. 

সন্ধান কারয়। স্বামীর মন-মৃগ বিদ্ধকর | তৃমি মুরলাকে চিরদিন স্পর্ধা 

প্রদান করিয়া থাক | আজি মুরল। তোমায় ছাড়িষে না, সে এই 

ভন্ম।চ্ছাদিভ কেশে আনি বেণী বঁধিবে ; রুত্জাক্ষের মালার পারবর্তে 

আবার হীরক অলঙ্কারে অনন্কৃত করিবে। কু-মেখল। ছিন্ন করির়। 

আবার স্বর্-মেখল| পরাইবেঃ আবার এই রাঙ্গা চরণে স্বর্ণ-নূপূর 

পর]ইয়! নয়নযুগল সার্ক করিবে, ভন্মাচ্ছ।দিত কুচযুখলে আবার 

চন্দনাদি অরক্ষিত করিয়। মনের দুঃখ নিবারণ করিবে? আবার তোসাকে 

স্ব্ণপালজে শোয়াইয়। তোমার হৃদঘ্-মাৰে তোমার প্রাপকান্ত 

কমলীকাস্তকে দেখিয়া, সকল প্রঃখ বিস্মৃত হইবে। সয়োজ ! সরে | 

তোমার পতি-- 



১৩৪ মরোজ-বাঁমিনী। 

“দারত্যাগী ছুরাচার নরাধম শিরে, 

পড়,ক সহত্র বজ্জ গভীর গর্জনে। 

শত খণ্ড করে দেকু এ-পাপ শরীরে, 

এড়াই হৃদয় জ্বালা স্থখের মরণে ॥১, 

এই বলিয়] যখন ত5তনা হার ইয়াছিলেন তখন আম1তে আর আদি 

খাকি নাই । আরবার তোমার অভাবে তাহার ব্রহ্ষচারীর বেশ দর্শন 

ফরিয়! যৃতবত হুইয়াছি। দয়াময়ি ! পতি প্রতি চাও, দয় কর। মুরলার 

এই বাক্যে সরোজবাসিনীর চক্ষে জল আমিল | নীরবে রোদন করিয়। 

সকলকে কাদাইলেন। পরে পতির শেষ পত্র খানি রত্বুমীল| এবং মুর- 

লাঁকে দেখাইয়া কহিলেন, আমার সুখ এজন্মের মত ফুরাইয়] গিয়াছে। 

তবে জানি না কি জন্য আবার, এজন্মের মত, আর একবার, কেবল 

চক্ষের দেখা দেখিতে, সেই চরণ যুগল, চক্ষের দেখা দেখিতে ইচ্ছা 

হইল । জানি না কিজন্য এজনম্মের মত আর একবার দেখিতে ইচ্ছা 

হইল । সুরলা স্্রীজন স্থলভ অসাবধানতায় রত্ুমালার গুহা কথা প্রকাশ 

,ক্রিয়] কছিলেন, আমর! কমলকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছি। তোমার 

দাদা কিনঘ় তোমার জন্য ড় কাতর; তিনিও কমলকে আনিতে লোক 

পাঠাউয়াছেন | সরোজ শুনিয়া অন্তরে অন্তরে শিরিয়া উঠিলেন 
এরং মনে মনে ভাবিলেন প্রকাশো আর ভাভার চরণ দর্শন আমার 

ভাগে ঘটিবে ন1| গুগুভাবে সেই আরাধা চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ 

হইব | তিনি আমার প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, সর্ব 

মমক্ষে পুনর্বার সেরুপ করিলে” আমাতে আর আমি থাকিব না। 

জতঃপর খস্থান হইতে প্রস্থান করাই উচিত। এই ভাবিয়| নীরবে 

থাকিলেন | 'পরে: কেশিল ক্রমে তথ! হইতে যে কোথায় প্রস্থান 

করিলেন, তাহা কেছই জ।নিতে পারিলেন না। 



উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 

কমলাকান্ত । 

সরে।জবামিনীর বিরছ্ছে কমলাকান্ত এক গ্রকার গাগলের নায় 

হইয়াছিলেন । কখন কোথায় থাকিতেন, কোথায় গমন করিতেন 

তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না । এইরূপে ছুই বতমর গত হুইলে এক 

দিন তিনি বিষদাতা বিপিনের বাসস্থানের নিকট দিয়] গমন করিতে", 

ছিলেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা তাহাকে কাতরস্বরে আন্বান কর- 

লেন। কমলাকান্ত নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন কমল ! 

একবার আমার সঙ্গে আমার বাটীতে আগমন কর। এই বলিয়] 

উহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহছমধো প্রবিষ্ণ হইলেন। পরে কমল!কান্তকে 

বমিতে আসন দিয় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বাপ কমল! 

আমি বিপিনের জননী ; বিপিন আমার একমাত্র পুত্র; আমার ছ্রান্ধ 

পুত্র ছুর্বদ্ধি বশতঃ তোমাকে বিষ-ভক্ষণ করাইয়] পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

স্বরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে সতা, কিন্তু বাগ! মায়ের প্রাণে 

তাহা সহা হয় না। আমি বিপিনের অভাবে চতুদ্দিক শুন্যময় নিরী- 

ক্ষণ করিতেছি । আমার শয়ন ভোজনে গুখ নাই। শোক দুঃখে 

জয়মাণ হইয়াছি | এ-পাপজীবন ওষ্টগত হইয়াও ষে কেন বহির্খত 

হইতেছে না তাহা আমি জানি না।বাঁপ! তুমি ধার্দ্িক, পরোপ- 
কারী, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্-তুমিই যখন অপথে পদ।পণ করিয়] কষ্ট 

ভোগ করিতেছ, তখন আমার অপ্প বুদ্ধি পৃজ্র যে অপথে পদাপণ 

করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? কমল! তুমি পতিত্রস্ঠা সরোজবানিনীকে 

পরিত্যাগ কারয়া াদৃশ কষ্ট ভোগ করিতেছ, আমি বিগিনের অভাবে 



১৩৬ সরোঁজ বামিনশী। 

তাদৃশ বা তদপেক্ষাও শতগুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি । মা বালয়! 

আহ্বান করে, এমন আমার কেছ নাই। আমি কার মুখ চাহিয়া এ 

সংসারে ধৈর্যা ধরি । আজি আমি, কত দিন মা-বাক্য শুন নাই। 

আমি জানি তুই সরল, উদার এবং পরছুঃখে ছুঃখী ; কমল ! আমাকে 

একবার ম| বলিয়। ভাক্, শুনিয়! হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ শীতল করি। 
কমল ! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,”_এই দ্যাখ অমর গুণযৌবনা স্বর্ণ 
প্রতিমা ৰধুমাতার অবস্থা কি ঘটিয়াছে । এই বলিয়। বধু কাত্যায়নীকে 

কমলের নিকট টানিয়া আনি] কাঁহতে লাগিলেন, কমল! এই দ্যাখ 

আমার সোণার প্রতিম। দিন দিন কেমন বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। 

মা-আগার দিন্যাঁমিনী রোদন করিয়া নয়ন-জলে হৃদয়প্রি নির্বাণের 

বখ1 চেষ্টা করে বটে কিন্তু সেই অশ্রু, আনলে ঘৃতাছতির ন্যায় বাছার 

হৃদয়ানলকে শতগুনে এজ্বলিত করে। কমল! শিশির-পড়া পনের 

নায় বধু কাত্যায়নীর শঙ্গ-যন্টি অবলোকনে ছাঁমি জীবন্মৃত হুই- 

মাছি। বাছা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, পাতিব্রত্যে সাক্ষাৎ 

সাবিত্রী) বাপ ! সতী পতিব্রতার কষ্ট সস্থ হয় না। আমি সাংসারিক 

সুরুল কষ্ট সহা করতে পারি, কিন্তু বাছার নয়ন-শীর আমার নিতান্ত 

অসহ হইয়াছে ; কমল! তুই পত্িত্রতা ভ্রীর জনাই পাগল ছইয়] 

লকল সুখে জলাঞ্লি দিপ্লাছস্ ? একবার চেয়ে দ্যাখ দেখ আমর 

এই হ্বর্ণ-পল্সিনীর কি চুরবস্থা! ঘটিয়াছে। দ)খ্ দেখ শিশির-পড়া 

পদ্মের ন্যায় অশ্রুময় মুখখানি কি ভয়ানক যন্ত্রণ। প্রদান করিতেছে, 

এই বলিয়া কাত্যায়নীর অবগুঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন! এই সকল 

দেখিয়। গুনিয়। কল জ্ঞান হার)ইলেন। আর রোদন সম্বরণ করিতে 

পারিলেন ন1। লরোদনে উচ্চৈঃম্বরে বলিয়। উঠিলেন জননি 1 মা! 

আযার ক্ষস] করুন। এমছাপাতকীকে আর যক্ত্রপানলে নিক্ষেপ করিবেন 

না, আম। হইতে আপনার হত দূর অনিষ্ট ঘটিবার তাছ। ঘটিয়]ডে। 

আমাকে বিনয় করা আপনার উচিত নছে। আমি আপনার পরম” 



কমলাকাস্ত । ১৩৭ 

শত্রু ; এই জন্ত্র গ্রভপ কল্ন ; আমি মস্তক অবনত করিয়া দিতেছি, 

আমাক্ষে বধ করিয়া শাস্তি লাভ করুন। পতিব্রতে কাতায়নি। &- 

পাপাআ্াকে বধ করুন। হা! জগদীশ! আরম কর্ম্মদোষে উভয়কণলই 

নষ্ট করিয়াছি আমার ভ্রাণোপায় কি হইবে । বিপিন-জননী কমলের 

রোদনে দ্বিগ্ণণ কাদিয়। ফেলিলেন। ততৎপরে সত্বর কমলের নিকট আগ- 

মন করিয়। অঞ্চল দ্বারা কমলের যুখ মুছাইলেন। বধু কাত্যায়নী সত্ব 

জল আনিয়া শ্বশ্রাদেবীর হন্তে দিলেন। বৃদ্ধা তভ্বারা কমলের মুখ 

ধৌত করিয়া দিলেন । কমল কিঞিৎ সুস্থ হইয়| ভথ। ভইডে বেগে 
প্রস্থ।ন করিলেন এবং ভ্রমিতে ভ্রধিতে বিজয়পূরে আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন। | 

মহার।জ বিনয় রাজ।লনে আগীন হইয়া রাজকার্যা পর্যালোচনা 

করিতেছেন এমন লময়ে কমলাকান্ত রাজসভায় প্রবিষ্ট হুইয়! “রাজম্। 

আমায় রক্ষা করুন, পাপাত্মা কমলাকান্ত যায় আমায় রক্ষা করুনঃ 

বলিতে বলিতে মুচ্ছিতি হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন । বিনয় ঘভ্ত্তে 

চৈতন্য সম্পাদন করিলেন । কমলাকান্ত টৈতন) লাভ করিয়া কহিলেন 

মহারাজ! প্রিয়তমা মংর়ালবাসিনীর অস্থরোধে আপনি আমায় যথেষ্ট 

অস্থুও15 করিগা থাকেন, আজি “নরাধম কমলাকান্ত যায় রক্ষা করুন| 

বিনয় কছিলেন, মহাশয়! কি হইয়াছে, বলুন, পশ্চাৎ যাহা কর্তৃবা তাহ 

কর যাঠবে। কমল কহিলেন, হে ধরাধিপ! আপনি দয়ার সাগর, 

আজি দয়া ন] করিলে কমল যায়, একবার কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়। 

কৃভার্থ করুন | বিনয় কন্িলেন আজ্ঞা করুন| কমল কহিলেন একটি 

ভিক্ষা দিতে আকঙ্ছা হয় । বিনয় কহিলেন কি ভিক্ষা; কমল বলিলেন 

বিপিনের কারায়ুক্ত ভিক্ষা, এই বলিয়। সমস্ত বিবরণ পুঙ্থানুপুঙ্থ 

ক্রমে নিবেদন করিয়া পুনঃপূনঃ কাতর বাক্যে 'বপিনের কারামোওন 

ভিক্ষা চাছিতে লাগিলেন | বিনয়, কমলের প্রার্ধনাঙ্িশয্য অতি 

কারতে না পারিস] স্বীকৃত হইলেন এবং ততক্ষণ1ৎ প্রধান কর্মচারীকে 



১৩৬৮ সরোজ-বালিনী। 

বিপিনের কারামোচনাজ্ঞ। পাঠাইয়! দিলেন । কমলের আনন্দের নীম 

রহিল না। এই অবসরে মুরলা মংবাদ পাঠাইলেন, স্বগিন্! একবার 

কমলে সমভিব্যাহথারে লইয়] আনিতে আজ্ঞা হয়, নিতান্ত ইচ্ছা 

একবার দর্শন করি | কমলাক।স্ত মহ।রাজের সহিত রাজান্তঃপুরে গমন 

করিলেন । তথায় মুরলা তী।হাকে ফজল ভক্ষণ করাইয়] বিদায় 

দিলেন। কমল তথাহইতে বিদায় লইয়া টভরব দেবকে প্রণাম গুর্বরক 

যথেচ্ছ প্রস্থান কারলেন। 

এ-দকে বিপিন অকম্মাৎ কারামুক্ত হইয়া ব্ম্মিয়-সাগরে নিমগ্ন 

ছওত বাসী গমন করিল এবং যথাকালে গৃহে আগনন করিয়া জননীকে 

প্রণায়পুর্বরক শুভসংন।দ দিল | বৃদ্ধা তাননদ [বিহ্বল ভইয়। পুভ্রমুখে 

অনংখা চৃদ্ব দিনা কলের কৃপায় কারামুক্ত ভইয়াছ বলিরা সিদ্ধান্ত 

করিতে লাগিলেন | কাভ্যারনী প্রাশকাঁন্থকপায়। স্বক্করে আকাশের 

চন্দ্র পাইলেন। সকল কৰ্ঠ ভূলয়া গেলেন। কনলকে মনের সহিত 

অগণা ধনাবাদ দিয়া কতউঈ আম্টীক্সাদ করত লাগিলন | কিজ্ত নিদ্দয় 

কালের মনে কাত্যায়নীৰ নে স্ুখও ভাল লাগল না। নির্দয়ের কঠোর 

শহিদ য়, কাত্যায়শর স্গখে সুখী হইল না। গাপাঙ্সার পাপাস্ততকরণ 

সতী পতিব্রতার আনন্দ আদন্দিত হইল না। বিপিন সেই রাত্রাতিই 

ভয়ানক জ্বরে আভ্রন্ত ভহল। ভ্রম যতই দিন গত হইতে লাগিল 

বিপিন ততই অনয হইয়া াযল। নাডাশাগ হইল । পড়ার অমন 

যন্ত্রণ/য় ছটফউকতিতি.কটিতে শা তলে লুঠিহ জইতে লাগিল । 

নিপিন যখন জ.নিতে প/রিল আর আম এমা রক্ষা পাইতেছি 

না, খন কদল:বন্তকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছা হওয়ায় উ1ভাকে আনিতে 

লোক পাঠই॥] দিল । অন.হ্বানকারী অনেক অন্কগদ্ধান করিয়া 

কমলকে বিপিন্দের নিকট আনয়ন করিল। বিপিন কমল(কান্তক নিকটে 

ৰ্সাইয়। কাতরম্বরে কঠিতে লাগিল, অকারণ বন্ধে! কমলবাবু ! আপনার 

দর্শনে আজি আমি পবিত্র হইল!ম। আমার মনের মকল কষ্ট ভুলিয়া 
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গেলাম । আপনি ষে দেখা দিবেন সে আশা করি নাই | কিন্ত আম 

জানি, আপনি নিষ্কলঙ্ক সুধাকর ; আপনার বাবার আশ্চর্যা; আমি 

আগপন।র পরম শত্রু; শক্র:ক ক্রি"প ক্ষন! করিতে ভয় ভাতা আপনিই 

ঃনেন। আপনার উদার চর্রত্র জগতের আদর্শ তবরূপ ; মঙগাত্মন্! 

আমান আয়ুঃই শেষ হইয়াছে । আপনি আমায় কারাঃুস্ত করিলেন বটে 

কিন্তু শন ভল্য ভইতে বি্মুক্ত করিতে পাারিজেন লা। মহাশয় ! এ" 

অন্তিনক।লে আমার এক্ক পার্থনা অঃছে। আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে 

তইবে, গে ভিশ্ষা আমা; আন কুতাগ্লি পু প্রাথনা করি আমার 
পুর্ব অপরাধ শ্গমা করুন | এই বলিয়া কঙ্গিত করপুট কম.লর দিকে 

ঢায়া রাহল | কমল তকোদনণ করিতে ধ্রিতে হস্ত ধারণ করিয়া 

কি:লন, দিত্র বিশিন বাবু! আনার সমস্ত অপরাধ ঈশ্বর অনেক 

দিন শ্ান। করিঘাছেম | আমি ৬ক্তণ আগনার আজ্ঞাবহ, আঙ্ঞ। করন, 

কে।নূ কার্বা হজ্গান করিব? বিপিন কিল জার এক ভিক্ষা, কমল 

কঠিলেন আ.ভ্ঞা করুন| ভিক্ষা, আমার অন্তে আমার জননীর এবং 
বালক: রর ভরণপোষণ করিবেন | কমল কহিলেন, বিপিন ! আপনি 

রোগ যুক্ত হইয়া দ.ঘদীবন ল।ত করিয়া পতিত্রতা কাত্যায়নীর সক» 

বাঃস অশেষ সুখ কাল যাপন করুন, তাচাদিগের ভরণপোযণের ভার 

আমর থাকিল।শিপিন অআবণ করিনা নীরব হইলেন | ভ্রমে ভাভার 

শরীর নিতান্ত অবসন্ন ভইয়া আসিল দেখিয়া কমল এরাদন করিতে করিতে 

অন্তরে বলিলেন বৃন্ধা। জন্নী এবং কাত্যায়নী নিকটে বলিয়া বিপিনের 

শেবাবস্থ। দর্শন করিয়া হাঙ্াকার রবে শিরে করাঘাত করিভে লাগিজেন। 

দুরাত্া শমনের হনয় পাঁষাণময় ; তাভাদিগের কাতর বিলাঁপেও করুণ! 

সন্জার হইল ন1। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধার নয়দমণি এবং সতী'র হৃদয় 

ভূবণ বিপনকে লইয়া প্রস্থান করিল। জড় দেহ নিস্পন্দ হইয়া শহ্যায় 

শতিত থকিল। রোদন ধ্বানত গৃহ পরিগুণ হল । বৃষ্ধা ক'তলেন, 
বাপ বিপিন ! এ-হতভাগিন। রদ্ধ। জননটকে পরিত্যাগ করিয়1 কোথায় 
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বাও। বাগ ! মা বলিতে আমায় আর কেহ নাই। এদিনে আমার 

জগাৎ শূন্য হইল । দগ্ধ কপাল ভস্মীভূত হইল ।বাপ! আয় একবার 

্টাদ মুখে-চন্ব দিই, আয় একবার যুখে দাই দিয়! মনের ছুঃখ নিবারণ 
করি। আয় একবার কোঁলে করিয়া হৃদয় শীতল করি। বিপিন। আমার 

জীবনাস্ত হইলে আর কে অগ্রকর্তী হইবে? আর কে তপণ কারয়া 

আমার পিপাসা নিবারণ করিবে? আর কে পিগুদানে -এ-দগ্ধ উদরের 

ক্ষুধা হরণ কাঁরবে £ বাঁপ | আজি আমি ক্লগণ্ডযের ভিখারিণী 

হইলাম । মনে করিয়াছিলাস পৌজ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, সুখিনী 

হইব, তাহা অসার চিন্ত। হছইল। প্রিয়পুত্র! কাত্যায়নীকে তম যে 

বড় ভাল বান; আজি তোমার আদরের ধন কাত্যায়নী, তোমার 

গর্দভলে পতিত হইয়া চক্ষু জলে তোমার পা-ভাসাইত্তেছে ; বাপ ! 

ভাহাঁকে উত্তর দিয় শীতল কর। অঙ্গ বস্ত্রে তাহার মুখ যুছাইয়। 

দিয়। রোদন করিতে নিবারণ কর। হা এ।ণ! ভুমি বাহিত হও । তা 

হৃদয়! তুমি ফাটিয়া যাও । আর সহ হয় না,উঃ কিযাতন1! এই বলিতে 

বলিত্তে মুচ্ছিত হইলেন | কাত্যায়নীর করুণ বিলাপ পাঁষাণঞ্ বিদীণ 

ধ্ইতে লাগিল | কাত্যায়নী পর্তির চরণ যুগল ধারণ করিয়া এই বলয় 
বিলাপ করিতে লাগিলেন 

হায় । কৰা হ'ল মোর, গুরে যম ঘোর চোর, 

কি করিলি উহঃ মরি মরি! | 

হৃদয় বিদরে বায়, কিকরিব হায় ভায়! 

প্রাণনাথে কেন নিলি হরি ॥ 

প্রাপনাথ প্রাণপতি। তিনি ভিষন অন্য গতি, 

নাহি মোর আমি যে অবলা! । 

জানবে গ্রাদানি হু, কিবা হৃদে গেলি সখ, 

 মঙ্গে বধাউচত নরজা॥ 
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রে নিষ্ঠরর ক্রুরঙ্গতি, কিহুযে আষার শ্বাত, 

বিনা পতি হৃদয়ের ধন। 

যাহারে শরণ করি, সুখে দিবাবিভা বরী, 

পাপিনীর ছিল রে জীবন ॥ 

হবেন গ্রাণশ্গিয় ধনে, কেন যদ অকারণে, 

- বধিল, করিলে মোরে সারা। 

হায়! হায় ! একি দায়, উন্ত৪ মরি । প্রাণ যায়, 

নাহি আর কিছু দেখ চারা ॥ 

ফা।ঙনি অতি অভাগিনী, কাঙ্দালিনী পাগোলিনী 

করি পতি কোথায় চলিলে। 

এ নহে তোমার কর্ম, এ নহে তোমার ধন, 

অবলারে ত।সান সলিলে ॥ 

আমি নাথ ! তবাধীনী, মোরে করে অনাখিনী, 

যাওয়] তব উাচত কি হয় ?। 

মম হৃদে হানি বাজ, কর তৰ এই কাজ, 

ছিদছ্ি নাথ ! ভাল নয় নয় ॥ 

তাই বলি অয়ি নাথ ।, করি শত প্রশিপাত) 

এই ভিক্ষ। দিয়ে রক্ষা কর। 

যদি ভ্রিদবের তরে, রছিতে না চাছ ঘরে, 

ধর ধর মোর বাকা ধর ॥ 

আক্গারে লউয়া সঙ্গে, চল না ! রজে জে, 

অঙ্গে অজ করিয়। অর্পণ | 

্স্থে যাঁঘষে আমি যাব, কত সখ পাবে পাক, 

নাহি ইথে অনাথা কখন 

আমারে ফাখিয়া বা, যাওয়া তব গারবাতস, 

কোন আসে আমারে বলনা? 

১৪১ 
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মনে কি ভেবেছ নাখ !, 

সরোক-বাসিনী। 

যক্ষ নাশ কন্যা লাখ, 

অথবা কির হরাজন। ॥ 

স্খে রবে (চরাদন, কিন্ত দাসী তবাধীন, 

গ্র।ণাস্তেও না দেবে কখন। 

জুরপুুর যাব খ্সা,॥, লই আপন স্বমী, 

ত]1 সবর নাশিব মনন ॥ 

তুমি ষে সতীর ধন, মোর ধন কেন। ধন, 

এ ধনে আমার অধিকার। 

জগতের কর্তা যিন, পক্ষপাত শুনা ভিনি। 

ত।র কাছে নাহ অবিচার! 

বিচারে অচিরে পাবঃ স্বীয় সতীত্ব দেখাব, 

তাহাতে নাভিক কিছু ভুজ। 

কিন্ত নাথ ! এই খেদ, মরম করিছে ভে, 

নিঠুর নাছিক তব তুল ॥ 

ওরে রে কঠিন প্রাণ, এই বেলা লয়ে মান, 

প্রস্থান করছ নিজ স্তানে। 

যার দেছে করি বাস, ক'রে ছিলি স্থখ আশ, 

স্পথখনিধি মরেছে পরাণে ॥ 

আর নাহি পাবি সুখ, কেবল ভূঙ্গিবি দ্রখ, 

দুর দূর দূর হরে অস্ফ। 

রেনহধদি পঞ্গধা হও, আর কেন দুখ সও, 

ধর আজ্ঞ গুণ কর আগু॥ 

আমি প্তিত্রতা নারী, আর যে সহ্িতে নারি, 

পতির বিরহ অহ্যরাল। 

মোর প্রতি কৃপাবান্, হ'য়ে কর কৃপাদান, 

নাশ আগ অন্য ওরে কাল। 
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অখীবনে কি কাজ মম, লও লও ওরে যম, 

আর যে বাচিতে সাধ নাই। 

এখন মরণ ছলে, আমার স্কুভাগ্য বলে, 

বই চলে প্রিয়তম ঠাউ ৪ 

অগ্নি মাতহ বন্সন্ধর ! প1পিনীরে গভে ধারে, 

কষ্টমাত্র ভোগ হ'ল সার। 

এখন বিতরি দয়া, দেন সাতঃ পদছায়া, 

অধীনীর যাক দুখ ভার ॥ 

ভে জননি ! সবশুনে, করে ছিলে যেই জনে, 

আমার এ দেহ সমপণ। 

সেই জন অকারণে, মোরে. ফেলে ঘোর বনে, 

স্রলোকে করেছে গমন ॥ 

এই স্ব এই মন, এই গ্র:ণ এ যৌবন, 

ধাক্কার আছিল অধিকারে। 

ভিনি প্রাপ্ত যথা লয়, এরা যেন তথ! লয়, 

পায় এই ভিক্ষা বারে বারে ॥ ৫ 

ওছে বিধি দয়াময়! জ্ঞ/নময় শিবময়, 

এ আময় কি জন্য আমায় । 

তুম জগতের পিতা, তাপিনী তব ভুহিতা, 

| ভক্তিমতী মর্বাদা তোমায় ॥ 

কন্াারে বিধব। করা, একি পিতই 1 তব ধারা, 

ৃ বসের উচিত ক্যা নয়। 

কনার শখের তরে, ভ্রনি এই চরাচলেঃ 

যোগ্য পাত্রে দেন পরেণদ ॥ 

তদন্তে ঘেখৃতুক দানে, *[চরজলীবেতি” কল্যাণে, 

তুষ্ট, তিনি, আমাত1 
কন্যায়। 



১৪৪ সরোজ-বামিনী। 

ভবে ফেল কেন বপ ! প্রদান আমার ভাপ, 

বল পিভঃ বলহু আমায় ॥ 

কি ফরিব কোথ। হাব, কেমনে পতিরে পাৰ, 

উচ্নঃ মাখে| মরি মরি মরি! ॥ 

সব ছেরি শুন্যাকার, না দেখ আকার কার, 

একি হ'ল করি! হরি! হরি। | 

জঙ্নি উচ্চ লোকবাসি, দেবগণ মোরে আসি, 

দ|ও মোরে প্রিয় সমাচর। 

বিনে এই প্রাণামার। সব ভেরি অন্ধকার, 

হৃদি ফেটে উঠে অনিবার ॥ 

রে বসন রে ভূষণ! শয়নীয় স্বশে ভন, 

আর মোর নাহ প্রয়োজন। 

সার জন্যে তোরা সব, তিনি যে হ'লেন শব) 

শব সব দিশ এইক্ষণ ॥ 

অবলা লরলা বাল, কত বা মহছবে জ্বালা, 

এগ ঝালাপালা গ্রাণে অবিরত ॥ 

দ্ র দরীত বসন ভূষণ সব, দূরে করি দূরীতব, 

হ'ল সদা রোদনেতে রত ॥ 

কমল দেখিয়া গুনিয়? চক্ষর জল বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন । 

হহুক্ষণ এই ভাবে শেল। পরে বাপনেয় ন্তেক্টি ক্রিয়া সম্পন্ন 

কর।ইলেন। কয়েক দিন পরে কমল নিক্গ সম্পত্তির কিয়দংশ বিপিনের 

জননীর এবং তাহার স্তীর ভরণপে।বণার্থ প্রদ।ন করিয় শুন্য হৃদয়ে 

নানান্কানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । | 

পাঠক মহাশয় 1 এঁ-যে পথোপরি পাগলিনীর বেশে জমণ পরায়ণা 

রমপ,কে দর্শম করিতেছেন, ও-কে, কিছু কি অস্গৃভব করিতে পারিয়া- 

ছেন? এত ষে ছুর্দশ গ্রস্ত হইয়াছে) এত যে বালক বালিকার গ্রহ!র 



কমলাকান্ত | 

যাতনা ভোগ করিতেছে, এত ঘে শীর্ণ কলেবর হুইয়াছে,তথাচ দেখিয়া- 

ছেন ?রূপ মাধুরী অন্তহিত হয় নাই! 

এ-রমণী সময়ে ষে পরম।সুন্দরী ছিল, তাহার স্প্$ গুমাণ বিলক্ষণ 

গাওয়া যাইতেছে | পাঠকমহাশয় ! এ-সেই কুস্মুম কুমারী ; কারাগৃহে 

অবস্থান কালে রূপশো[ভায় তত্রস্থ কোন প্রধান ব্যক্তিকে বিমোছিত 

করে । তৎসন্ববাঁসে গভ সঞ্চার ভয়। পরে পুত্র গুসব করিয়া তাহাকে 

কয়েক দিন লালন পালন করে । তদনস্তর সেই শিশু হছুতভাগিনী 

বারবিলামিনীর ক্রোড়েই মৃতু মুখে পতিত ভয়। কুসুম গণিকা হই- 

লেও ইঈশ্রের অখগুনীয় নিয়মের বশবর্তিনী হইয়া শোঁকছুঃখে এই 

অবস্থ! প্রাগ্ড হইয়াছে । এক্ষণে কারামুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু চিত্তবৃত্তির 

স্থিরতা হয় নাই। বরং দিন দিন রদ্ধ পাইতেছে। হতভাগিনী 

বুন্ধর ভ্রম নানাবিধ দুস্কর্থ করিয়া করিয়া এইরূপে জীবন যাপন 

করিতেছে । আহা! ইহার বর্তমান অবস্থ| কি ভয়ানক শোচনীয় 

হইয়া] উঠিয়াছে 

পাঠক ! চলন এক্ষণে কুস্থমকুমারীকে পরিত্য।গ করিয়া,কমলাঁকান্তের 

কার্যযাবলি দর্শন করি ।এ দেখুন সরোজবানিনীর বিরছে কমল কেমনস্ 

শুন্য হৃদয়ে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন্েন। পরিবারবর্ণ বিশেষ যব 

করিয়াও তাঙ্থাকে গৃষ্ভবাসী করিতে গারিভেছেন না| দিন, পক্ষ) মাস, 

অয়ন, বৎসর. ক্রম, দেখুন কতবতসর গত ফইয়] গেল, তথাচ কমলের 

অন্তঃকরণে সরোজ বিষয়ক চিন্তার হাস হইল না বরং সেই চিন্তা দিন 

দিন নবীভাবাপন্ন হইতেছে। 

দৎসার চক্রে বন্ধ জীবের দশ নিয়ত বিঘ্ণিত হইতেছে । এক অব- 

স্থ।য় থাকেনা । আশ, অবস্থার অন্থুগামিনী ; যখন অদৃষ্ট দোষে মন্ু- 

যোর ছুঃসময় উপস্থিত হয়) আশা সেই সময় সাধ্বী জ্রীর ন্যায় তাঁকে 

আশ্বস্ত করিয়। তাহার মনের ছুঃখ দূর করতে থাকে । জোকে আশার 

মায়ায় মোছিত হইয়া মনে মনে কত কর্য,।ই নির্বাহ করিবার সন্কপ্প 
১৯ 



৯১৪৬ সরেবিজ-বালিনী। 

করে। কল্পনা! সতী, আশার শ্রিয় সঙ্গিনী ; তিনিও সেই সময় উপাস্থত 

হইরা দুরবস্থা পন্ন বাক্তির কতই পাহ্থাধ্য করিয়া! থাকেন। অধঃ পতিত 

জন, কণ্পনার বলে মনে মনে অখণ্ড পৃথিবীর অধিপতি হইয়। গ্রবল 

প্রতাপে স্থলজল কম্পত করিতে থাকে । নিজের ছুরবস্থা ভুলিয়। যায়, 

অসহ্য কষ্টকে মনহইতে দুর করিয়। দেয় । তাহার মুখশ্রী এক 

মনোহারিণী কান্তি ধরণ করিতে থাকে । সে প্রগাঢ় চিন্তার নিমগ্ন 

হইয়াযুনি খষিকেও হারাইয়া দেয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর যদি উহার স্থ্ি 

কৌশলে এই সকল অপুর্বব কৌশল স্থাপন না করিতেন তবে এই সংসার 
ছুঃখের আগার হইত । মহুত্র কার্ধা সকল কখনই স্মুসম্পশ্ন হইত না। 

আশার আশ্বামিনী শক্তির ইয়ত্ব নাই । কঙ্গনার কষ্পন| শক্তির শীম! 

নির্দিষ্ট করে এমন লোক জগতে নাই। অশা আমাদিগকে অন্তি সামান্য 

বস্ত্র হইতে আরম্তু.করিয়া ঈশ্বরের অভয়-পদ পর্যান্ত প্রদান করে । যদি 

এই আশার সহিত আবার ন্যায়, ধর্ম, বিবেক আনিয়া যোগ দেয় 

তাহ। হইলে ন্ুখের সীমা থাকে না। যে বাক্তির হৃদয়-ঘংসারে এই 

সকল মহা-ব্যক্তি বাস করে, তাহার তুল) ক্বুখী জগতে কে আছে: 

শাতিনি নরলোকবাসী হইফাও স্বর্গায় পুরুষ ; তিনি সংসার প্রপঞ্চে 

অভিভূত নহ্েন। চতুর কাজ উ।ভাকে ফাঁকি দিতে পারে ন]। ছুপ্রব্ততি 
'সকল শাহ'র 'অ'ঙস্পর্শ. করিতেও সমর্থ নছে | সে রূপ লোক জগতে 

আরতি সবরল ; সংসারের পিচ্ছিল পথে পরিভ্রমণ করা বড় সহজ ব্যাপ!র 

'মছে 1 পদে পঙ্গে পদক্ধ্রলন হইয়। পতিত হইতে হয় | ধিন চতুর ভিনি 

সাবধানে পদ বিক্ষেপ করেন । পাপের কল দুঃখ, ইহ! সংসারের 

আনিধার্যা নিয়ম /প্রিনি যে পরিমাণে অকার্ষ; করিবেন) তিনি দেই 

পরিষাণে জান্তাল্লানি ভে!গ করিবে এী দেখুন কমলাকান্ত এক রক্ষমুলে 

উপবেশম করিয়া নিজের অবস্থা, কার্ধা, সংসারের অমারভা, কালের 

শতি, বন্ধুবাদ্ধবের অবস্থা, বিপিনের মৃত, বৃদ্ধার খেদ, কাত্যায়নীর 

বিলখপ, সঙ্গি সককে-র গুর্বাকৃত সেই সেই কার্যা, তাহার ফঙ্জাফল, 
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বিনয়ের উদারতা, সরোজবাপিনীর অবস্থা, জগতের আদি, অন্তঃ মধ্য, 

নিজের পরিণাম, এবং তাহার ভাবী ব্যবস্থার ফল]ফল, এই নকল 

চিন্তা করত কেমন একপ্রকার মুখভঙ্গি প্রকাশ করিতে করিতে গ্রগাঁটু 

চিন্ত।য় নিমগ্ন আছেন। 

কমলাকান্ত এইরূপ অবস্থায় অবস্থাপিভত আছেন এমন সময়ে, 

এক অশ্ব।রে]ভী পুরুষ আগমন করিয়] গ্রণাম পুর্ববক নিবেদন করিল । 

মহাশয় । আমি ধারারাজা হইতে আগমন করিতেছি, এই মহারাজা- 

ধিরাজের পত্র গ্রহণ ক্রুন। কমলাকান্ত খিনয়ের নামান্কিত পত্র পাইয়। 

ততক্ষণ উন্মোচন করিয়। পাঠ করিতে লাগিলেন “প্রিয়তম কমল ! 

প্রিয় ভশিনী সরোজবাসিনীকে সন্গাসিনীর বেশে আমর প্রাপ্ত হই- 

যছি। তিনি আমাদিগের বিপছুদ্ধারিণী; তুমি আদিলে সকল 

কহিব। আমি যুরলার দ্বারা তাহাকে সংসারবসিনী করিবার জন্য 

(বিশেষ চেক্টীত আছি। কিন্তু তাহার মনের যেবূপ ভাব তাহাতে যে 
সংসারে প্রাবষ্ট হইবেন এরূপ বোধ হয় না। আমিযে) তোমাকে 

আনিতে লোক পাঠাইলাম ভাঙা সরাজ জানেন না। তুমি সত্ভবর 

আগমন করিয়া যাঙকাতে সতী পতিব্রতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন 

একপ করিবে । সত্বর আমিবার সমস্ত বাবস্থা করিয়া দিলাম |” » 

্রীবিনয় | 

কমল গাত্র পাঠ করিয়া] আনন্দে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণ।ৎ ধারারাজ্যে 

গমন করিলেন । যত শীন্্র আমা যায় তত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হই- 

লেন | হংসকেতু এবং বিনয়, কমলকে দেখিয়] যৎ্পরোনাস্তি ছুঃখত 

ভইলেন, কারণ ভীঙ্কা7র আগমনের কোন ফলই ফলিল না। রোজ অদ্য 

কয়েক দিন হইল; তথ হইতে কোথায় গ্রস্থান করিয়াছেন | কমল 

সরোজের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়1 এবং তান্ছার পতিভক্তির সবিশেষ 

পরিচয় পাইয়া ক্ষিপ্তের উপর ক্ষিপ্ত হইলেন। সংগাঁর ন্থুখে জলাঞ্জলি 

দিলেন। বিনয় নানাবিধ বাঁক সান্ত্বনা করিয়। নিজীলয়ে আনিতে চেষ্টা 
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পাইলেন। কিন্তু কমল তার গৃছে থাকিতে ইচ্ছা! নাকরিয়! সঙ্গাসীর 
বেশে দেশে দেশে সরোজের "অনুসন্ধানে বহির্ধত হইলন | বিনয়ও 

তান্চাতে কোন বাধা দিলেন না| এক দিন কমল ভ্রমণ করিতে করতে 

এগ গ্রীষ্ম প্রযুক্ত ঘর্ঘ্মাক্ত কলেবর এবং ক্ষুধা ভূষ্ণায় নিতান্ত কাতর 
হইয়। এক তূরজিণী তীরে উপস্থিত হইয়া! নীরে নামিলেন, জলপান 

করিলেন, পুনর্বার তীরে উঠিলেন। তীরস্থ এক কটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট 
তইয়। উর্ধানয়নে কিয়্ক্ষণ চাকিয়] থ|কিলেন পরে কছিতে লাশিংলন-- 

ওহে উচ্চ শ্যামবর্ণ মহাকায় বট । 

ঢ।কিয়! বৃহত শাখে, তটিনীর হট ॥ 

তাহ]! কিব। মনোলোভা, ধরেছে আশ্চর্য্য শোভা) 

দেখিয়া মানসে হয় ভাবের সঞ্চার । 

দ্বিজ্জগণে তব ফলভুঞ্জে আশিবার ॥ 

আহা! কি প্রফুল্ল মনে আছে খগকুল। 

পে মহতের শাশ্রয়ের নাহি সমতুল। 
মহতের এই রীতি-- আচার ভদ্রতা নীতি, 

সর্ববদ] মঙ্গল গুসু হয় ধরাতলে। 

অভিথিরে তোষে তারা অন্ন জল ফলে । 

ধন্য ধন্য ওহে বট জনম তোমার। 

বিবিধ প্রাণার ক্ুমি হয়েছ আধার ॥ 

তব শাখে ওছে শাখী, ঝাঁকে ঝাঁকে বমি পাখী, 

করিছে আনন্দে কিবা স্থমধুর গান। 
খনিয়! মবার হয় পুলকিত প্রাণ | 



কমলাকান্ত। ' ১৪৯ 

পুলকের হেতু তুমি, হও অনুক্ষণ। 

এজন্য ত্যজিতে নারে বিহ্ঙ্গমগণ ॥ 

'অভ্রভেদী শাখ! পরে, শীড় বাধি বাস করে, 

কদাচিৎ নাহি পায় শক্রুর তাড়ন1। 

কি যেম্বখে থাকে খথগকি দিব তুলনা ॥ 

তোমার উচ্চতা গুণে ওহে তরুবর !। 

স্বচ্ছন্দ অন্তরে দ্বিজ থাকে নিরম্তর ॥ 

শাবক কুলের তরে, ক্ষণেক না শঙ্কা করে, 

পক্ষিণী প্রফুল্লপমনে প্রিয়তম সহ। 
ডালে ডালে লম্ফে ঝম্পে ফেরে তাহরহ ॥ 

২সারের ঘোর দায়ে ওষ্ঠাগত গ্রাণ। 
থখরহরি করে ব্যাপ্ত ভূবে ভ্রাম্যমাণ-_- 

প্রতপ্ত পথিক জন, লইলে তব শরণ, 
স্রশীতল সমীরণ করাও সেবন । 

গান্য পাখী গান সহ কোকিল কুছজন ॥ 

হেরিলে তোমার এই ব্ূপ বিমোহন !। 

এক কালে মুগ্ধ হয়ে যায় পথিজ্ন ॥ 

বাঁসকরি তবতলে, অন্ন রাধি কুভৃহলে, 

পথিক্ক প্রফুল্ল মনে করয়ে ভক্ষণ। 

তন্গতা তরঙ্গিণী বিতরে ভীবন ॥ 
পাপ সপ 



১৫+ সরোজ-বামিনী। 

অতিথির সেবায় তুমিহে বিচক্ষণ। 

কোন অঙ্গ অসম্পুর্ণ রাখ না কখন ॥ 
নিদ্রাজন্য পথিকের, শয্যা দাও হপণের, 

হছুভাবে কর পাতা-চামর ব্যজন। 

স্থরনিদ্রায় শান্তি লাভ করে শ্রাস্ত জন ॥ 

ভাহা ! কিব1 কার্যাবলী কর গুহে তরু । 

কোনটিই লঘু নয় প্রত্যেকেই শুরু ॥ 
ধন্য ধন্য তরুবর, তব কার্্য প্রীতিকর, 

ধন্য ধন্য শত ধন্য দিই হে তোমারে । 

তুমিই পরম-সাধূ এভব সংসারে ॥ 

বিপদে পড়িয়া ঘত স্বার্থধবাহগণ। 

তোমার নিকটে তারা লয় হে শরণ ॥ 

বিপন্েরে স্থান দেহ, এজন্য অমন্্র দেহ, 

কৃপা করি ওহে তকু দিয়াছেন ধাতা। 

গুণের অধীন হন সেই বিশ্ব পিতা ॥ 

ঈশ হে তোমার প্রতি নদ অনুকুল । 

সে পক্ষেতে কিছুমাত্র নাহি দেখি ভুল ॥ 

করি তিনি অনুরাগ, শ্যাম আজে পদ্ম রাগ, 

মশি ভাবে করেছেন তি সুশোভিত । 

দেখিলে না হয় কার মানস মোহিত। 



কমলা কান্ত । ১৫১ 

যেজন শরণ আমি করে হে গ্রহপ। 

হর তার শোক ভাপম্রস্থ কর মন ॥ 

তবে কেন 'আভাগার, শেষ নছে যাতন্বার, 

শ্রধাই তোমারে তরু বল হে আমায়। 

কি করিব কোথ। যাবো কি হবেন্উপায়. ॥ 

শুনেছি জ্ঞানীর মুখ মীমাহস! বচন । 

তোমার পরশে ক্সিগ্ধ হয় সমীরণ.॥ 

দি করিব হায় হায়! উহঃ মরি প্রাণ যায়, 

বল মোরে তবে কেন “জগত পরাণ” ॥ 

দিবা নিশি দহে দেহ অনল সমান ॥ 

শীতল হইব বলি স্থধাকর করে। 

নিশিতে ভ্রমণ করি কাতর অন্তরে ॥ 

তাহাতে না ফল ফলে, অন্তর দ্বিগুণভ্লে 

মনের যাতন ভরে করিহে রোদন । 

তখন বিনেক দেয় প্রবোধ বচন-_- 

_ম্ধাকরে স্ধাক্ষরে কে তোমায় বলে £ 

কেবল বিষের বৃষ্টি হয় ধরাতলে ॥ 
শুন হে কমলাকান্ত ধৈর্য্যধর, হও শান্ত, 

প্রভাত প্রদোঁষ সূর্যে ভেবো না রমণ। 

তব পক্ষে প্রকৃতির আরক্র লোচন ॥ 



১৫২ সরোজ-বাদিনী। 

সরোজের সঙ্গে সুখ গিয়াছে তোমার। 

ভাবিলে কি হবে বল ভেবো নাকো আর ।॥ 

ভ'রেছ পাপের ভরা, ব্যবমায়ে কর ত্বরা, 

লাভ কর পাপফল দ্বিগুণ দ্বিগুণ। 

ভ্বলুক হৃদয়ে তব দুখের আগুন ॥ 

বেশ্যাপদ সেবী তুমি অতি ছ্রাচার। 

ধশ্ন পত্বী পরিত্যগী নারকী নচ্ছার ॥ 

মে কর্ম করেছ তার, ছুঃখ ভোগ অনিবার, 

ভাবিলে কি হবে বল ভেবো নাকো আর। 

সরোজের সঙ্গে সুখ গিয়াছে তোমার ॥ 

অয়ি তরঙ্গিণি ধনি! স্ুধাই তোমারে। 

বহুদূর হ'তে যাহ পতি দেখিবারে ॥ 
». মাঠে বনে কি বন্দরে, দেখেছ কি সরোজেরে ? 

বার্তা বলে গভাগার রাখহ জীবন। 

স্থির হও কথা গুন, না কর গমন ॥ 

পতি দেখিবারে হয়ে আনন্দে মগন। 

চঞ্চল গুবাহে ধনি ! করিছ গমন ॥ 

সময় করিতে নাশ-_ নহে তব অভিলাষ, 

বুঝেছি বুঝছি সতি ! তোমার মনন। 

কুল কুল রবে তাই অকৃল গমন॥ 



কমলাকান্ত | 

আলিঙ্গন চুন্বদানে তুষিতে প্রানেশ। 
অতিক্রম করি তাই যাঁও বহুদেশ ॥ 

নাহি দেখি হেন জন, করে গতি নিবারণ, 

প্রবল প্রবাহে যাহ পতির সকাশ। 

শিভাতে মনের জ্বাল! পুরাইতে আশ ॥ 

স্বধাই তোমারে আমি অয়ি তরঙ্গিণি ! 
তোমার মতন মম সরোজবামিনী। 

আিবে কি ৭ ছুঃখভাঁর, বিনাশিতে অভাগার 

আরকি সেমুখশশী হেরিবে নয়ন ? 

জানাইবে দগ্ধ মন হৃদয় বেদন ॥ 

অভাগাঁর বাঁক্য বাণে সদাহৃদি দহে। 

সন্গ্যাসিনী পাগলিনী পতির বিরহে । 

ভাবল সরলা বাল, কত আর সবেজ্বালা, 

রাখিবে কি? দবতনে শয়ীর জীবন । 

তুধষিবে কি? পামরের পাপাসক্ত মন ॥ 

সাধবী সতী পত্িব্রতা নারী শিরোমণি । 

রমনীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণী ॥ 

রাখিতে পতির মান, পতি-পদ করে ধ্যান। 

সতীত্ব পরম রত্ব করিতে রক্ষণ--- 

প্রাণপণে করিতেছে কতই যতন ॥ 

*০ 

১৫৩ 



১৫৪ : সরোজ-বাদিনী। 

এমন রমণী ধনে হইয়। বঞ্চিত 

পাপদেহে প্রাণ ! তোর্ থাক! কি উচিত + 
তাই বলি মানে মানে, যারে প্রাণ নিজস্থানে) 

মরিলে কমলা কান্ত বাচেরে এখন । 

পারি না সহিতে আর হৃদয় বেদন ॥ 

এইরূপে বিলাপ করিয়া সরোজের অন্সন্ধা,ন যথেচ্ছ প্রস্থান 

করিলেন । ওদিকে সরোজও .গুগুভাবে পতির পদ দর্শ.ন যত্ভুবতী 

ইফেন। 

বিংশ পরিচ্ছেদ । 

নগেজ্র। 

কমলাকাস্ত প্রস্থান করিবার কয়েক দিন পরে, বিনয় যুরলাকে 

লইয়1 স্বরাজ প্রস্থান করিলেন । মহারাজ হংসকেতু, নগেন্দ্রকে সঙ্গে 

দিয়] নবীনকালীকে কিরাতরাজো পাঠাইয় দিলেন । 

এক দিন নগেক্দ্র রাজাসনে আলপীন হুইয়] রাজকার্যয পর্যযালোচন! 

করিতেছেন এমন সময়ে, এক রাজপুরুষ কয়েক জন সম্রান্ত, কয়েক 

জন মধ্যবত্তাঁ ভদ্র এবং কয়েক জন ইতর লোককে লইয়া সভাস্থলে 

উপস্থিত হইয়| বথাবিধি অভিবাদন -করিলেন | অভ্যাগত সকলেও যখ! 

রীতি রাজসম্মান রক্ষা করিয়া কুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিল। 



শগেন্ু। ১৫৫ 

নরপভি জিজ্ঞাসা করিলেন উপেক্দ্র ! ইহাদিগকে কি জন্য আনয়ন করি- 

য়াছ ? রাজপুরুষের নাম উপেক্দ্র ; উপেক্দ্র কহিলেন, মহারাজ! এই 

তিন ব্যক্তি জমীদার, ইজারদার এবং দরইজারদার ; আর এই ভিন 

ব/ক্তি তালুকদার, পত্তনদার এবং দরপত্তনদার, অপর সকলে আপনার 

এগ্রজা ; এই মহ্াশয়গণ, আপনার রাজে)র প্রধান প্রধান সন্ত্রাস্ত বাক্তি 

চইয়] গ্রজাগণের উপর কিরূপ বাবহার করেন, তাহা একবার প্রক্কতি- 

বর্গের মুখে শ্রবণ করিলে কৃতার্থ হই | এই বলিয়া নীরব হইলেন। 

ভূপতি, উপেন্ট্রের বাক্য শ্রবণে দেলায়মান চিত্ত হইয়া, প্রজা- 

গণকে সম্ববেধন করিয়া কহিলেন; বম সকল! আরম রাজা, তোম- 

1দগের রক্ষাকর্ত'; আমাকে প্রতারণা করিও না, এই জমীদারগণের 

ভয়ে ভীত হইয়া কোন কথা গোপন করিও না, তোমাদিগকে আমার 

দিব্য--ইহাঁদিগের দ্বারা কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছ--অনঙ্ক,চত- 

চিত্তে নিবেদন করিয়া, আমার চঞ্চল-চিত্তকে স্ৃস্থির কর। 

প্রথম ভদ্র বাক্তি কফিলেন, দীন বন্ধো ! যুবরাজ ! আমরা স্বীয় 

সাম্রজো অবস্থান করিতেছি বটে, কিন্ত্ত এই জমীদার মহা গ্রদ্ভু- 

দিগের অধীনে থাকিয়া, আমাদিগের মান চন্ত্রম কিছুই নাই। রাজন্- 

দুর্দ স্ত বাক্তিগণের শাসন জন্য অনেক বিধে প্রণয়ন করিয়াছেন তা; 

কিন্তু তাহা বলবানের নিমিত্ত নকে, মত্সদৃশ ছুর্ধাল 'প্রজাগণের নিমিত্ত; 

আইন আমাদের মৃত়ার জনা এবং ধন বলবান্্কে প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ব 

তইয়াছে | জমীদার মভাশয়গণ, নায়েব নামে সাক্ষাৎ শমন সদৃশ এক 

এক মহ।আআাকে খ্রেরণ করিয়া,াপনার এ্রকৃতিপুগ্জের হৃদয়-রক্ত যেকগ 

নির্দয় ভাবে শোষণ করিয়া থাকেন, ভাঙা] আমি এক মুখে বর্ণন করিতে 

অক্ষম ; ই্তাদের অত্যাচারের সনিত তুলনা করিলে মিরাজোদ্দোলা, 

মীরণ গ্রভৃতি যবনগণকে সংধু পুরুষ বলিয়া বোধ হয়| সরোনরের 

ম্ডসা, উদ্যানের ফলসুল, ক্ষেত্রের সরুধানা, ই প্রায় আমাদিগের 

ভোগে আইসে না। জমীদ!র মহাশয়ের) কিন্বা নাঁয়ব মহাশয়ের ঘৃে 



১৫৬ সরোঁজ বাদিনী। 

কোন কার্ষ্য উপস্থিত ছইলে, প্রজানাত্রকেই উল্লিখিত ড্রষা সকল উপ- 

স্থিত করিতে হয়| কেহ দিতে অনম্মত হইলে, তাহার রক্ষা নাই। 

নায়েব মহাশয়ের পাদুকা গ্রভারে, তাহার অস্থি চূধু হইয়া ষায়। 

অর্থদণ্ড প্রদান করিতে সর্বস্ব বিক্রয় করিতে হুয়। জমীদার এবং 

নায়েব মহ্াশয়কে গ্রণ]মি এবং দর্শন প্রদান করিতে কাঁরতে আমা- 

দের প্রাণ ওষ্টাগত হুইল | রান! আজি জমীদার মহ।শয়ের সন্ত।নের 
বিবাস্, কাল বধূর ছ্িতীয় বিবাহ, পরস্থ দেবছিত্রের অন্নাশন, তৎ্পরে 

| পিতার শ্রাদ্ধ, অদ্য সমন্বয়, ইত্যাদি কার্যে অর্থ, এবং দ্রব্য সামগ্রী 

সাহায্য না করিলে আমাঁদিগের রক্ষা নাই । মঙ্তারাজ ! আমি ব্রাহ্মণ, 

কিন্তু এই--জনীদার আর এই রাক্ষস নায়েবের অন্যায় প্রহরে 

জর্জরত। এগজার রক্ষা জন্য আপনার বিচারালয় স্থাপিত আছে 

সতা, কিন্তু কাহার সাধ্য তাহাতে আনিয়া অভিযোগ করে। মা'র 

খইয়।ও নীরবে কাদিতে হয়, ইচ্ছা না থাকিলেও গুজা করিতে হয়। 

সামান্য সামানা কারণে দগুত গ্রজ।গণ অর্থদণ্ড এদান করিতে করিতে 

নিংস্ব হইয়া পড়িল। আর উদরান্ন চলে না। বিষয় বিতব আর 

একে না । নকল গেল, সকল খাইল; উঃকি যাতনা! র:জন্। 

ইহাদের দয়, ধর্ম, জিতেক্দ্িয়তা না থাকিলেও, ইভাঁদিগকে দয়াময়) 

পরম ধারক এবং জিতেক্দ্রিয় বলিতে হয়| এই অবসরে এক কুষমক্ 

কছিল, ঠাকুর মুশয় একবার আম্গার আজ।কে খাজনার কথ বল 

ফেল । আগে মুই নলিকা খ।জনা কাম, এখন দরইজাদ্দার পাচ টাকা 

নাচে, তবু মান্সির ভাইর মন ওঠে না। দ্বিতীয় কৃষক কছিল, আরে 
থম এই শালার জমীদার সেবার গঁযয়ে এসে আমার পাচ মাস প্যাট- 

অওল] মেয়েটার জাৎটে খেয়ে প্য।টের ছাবালট]কে মেরে ফালে। 

আভা ! বাঁচা আমার গা-তুলি এক মাস উট্তি পার্লে না, আ.গ 

সে কতাটা বল | ভূত্তীয় কিল, এই তালুকদ।র্টা আম্গার ( ভাই ) 

না! কনে কি, ভ্যারো বচরের বে-টো-কে একবারে সেরে তুলে 



কে তুমি ভুবনমোছিনী ? ১৫৭ 

ছ্যালো | চতুর্থ যবন গ্রজ। কছিল, সুল্লা অম্গার ফুলু বিবির কথা বললি 

না--ছর্াঢু ছয়ে যবন পজ্জন্ত র্যাৎ ক্লে না ইচ্ছে করে মান্গির 

ভ।ইদের ঘর ডূকি, একে একে বেচে বেচে জাত খেয়ে জাতির দপা 

রপা করে দি। 

যুবরাজ নগেন্দ্র কহিলেন, আর না, ক্ষান্ত হও । আর আমাকে 

ছুঃখানলে নিঃক্ষেগপ করিও না। অদ/ঃ হইতে তোমাদের সকল কষ্ট 
বিমোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম | এই লয় পামরগণকে দণ্ড দিয়া রাজ- 

শাসনের এমনই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, অপ্প দিনেই প্রকৃতিপুঞ্ক 

সর্ব প্রকারে স্খী হইল। 
সত 

কে তুমি ভুননমোহিনী ? 

পাঠক মহাশয় ! পুর্বে আপনি চক্দ্রচুড়ের স্িত পরিচিত হইয়া- 

ছেন। মহারাজ হংসকেতু বনবিভাগে ষে নগর নির্মাণ করাইয়াছেন, 

পিতৃদেবের স্মরণার্থ তাছার নাম রুদ্রপুর রাখা হুইয়াছে। সেনাপতি 
প্রভাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ ; চন্দ্রচ্ড়ের রাজকার্ষের তম্বাব- 

ধায়ক হইয়াছেন। অমরের অনভিমতে চন্দ্রচুড়ের কোন কার্য করি- 

বার ক্ষমতা নাই । রুদ্রপুর আর বনরাঁজ্য নাই । মনোহর নগরে অজ- 
হত ভইয়াছে এবং বন্যমন্ুষাগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে 

বিদ্যালয় স্াপিত হইয়াছে । কিরাতরাজ্যের রাজধানী ““চারুপুরী”? 

কইতে আরস্ত হইয়া রুদ্রপুরের মধা দিয়া থার। নগর পর্যান্ত এক পরি- 

দ্ধত পরিচ্ছন্ন সুদীর্ঘ রাজপথ, নগেক্দরের যত প্রস্তত হইয়াছে । পথের 

দুই পাশ্খে বৃক্ষ শ্রেণী, অপ্প অন্প বাবধ।নে পাস্থনিবাস, কুপ, ভূক্ত- 

সম্বলিত রাজযোগ্য থু বিরাজমান আছে। যুবরাজ নগেজ্রের যখন 

ইচ্ছ] হয় তখনই রুদ্রপুরে কিন্বা ধারা-ন্শীরে আগমন করিয়া থাকেন। 

পথে কোন বিদ্ব ন। থাকায়, সময়ে গময়ে একাকীও আগমন করেন। 



১৫৮ সরোজ-বামিনী। 

কোন সময়ে যুবরাজ একাকী অশ্বারোহণে রুদ্রপূুরে আগমন 

করিতেছিজেন | এক দিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে এমন 
সময়ে গুর্বোল্িখিত বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইজেন। পথশ্রম নিবন্ধন অতান্ত 

ক্লান্তি বোধ হওয়াতে এক চতুষ্পথ প্রান্তস্থ ব্রক্ষমুলে অশ্ব বন্ধন করিয়া 

ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে চতুদ্দিক অবলোকন করিতে লাশি- 

জেন। দেখিলেন পথের কি.ঞ্চৎ অন্তরে, এক মনোহর সরোবর, সময়- 

ধর্মে সমধিক ল্মশোভিত হইয়।, ম:নবের মনোহরণ করিতেছে । নিশ্বল 

নীল জল, দক্ষিণবাযু প্রভাবে ওুরজমাল। বিশ্ঞার করিয়] নব-বিকশিত- 

নলিনী-মালাফে তালে তালে নাচাইতেছে। মধুপানে প্রমন্ত্র-মধুপ- 

সকল, মনের আনন্দে গুন্ গুন্ স্বরে উড়য়া বেড়াইতেছে। হংস, 

সারস, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষণগণে মনের আনন্দে সাতার 

দিতেছে ৷ কোথ।ও খঞ্জন, কমলোপরি উপবিষ্ট হইয়া, মনোহর নুতো 

মনঃপ্রাণ হরণ করিতেছে। তীরস্থ শাখীশাখাসীন-পরপুষ্টঃ মধুর- 

স্বরে শ্রবণ বিবরে অমৃত ধারা বণ করিতেছে । যুবরাঁজ স্বভাবের হৃদয়- 

হারিণী শোভায় বিমোহিত হইয়া, মৃছুমন্দ গমনে তন্লিকটে উপস্থিত 

স্ইয়। যাহা দেখিলেন তাহাতেই--শরীর অচঞ্চল; মন অচঞ্চল ; 

নয়ন-বিস্ফারিত, চকিত এবং অচঞ্চল; বৃত্তি প্রধান-বিবেক-উদ্যাপ্ত 

এবং সন্দেহ দোলায় দোলায়সান ; যা দেখিতেছেন তাতেই 

সন্দেহ, এমন হয় না!! হবার নয় !! এত সন্দেহ কেন? তবেকি 

কোন অপার্থিব বিষ দেখিতেছেন ? তাহাও নয় ; অদুষ্ট-পুর্বব-বস্তুর 

সুতন আবির্ভাবই সন্দেহের কারণ; নগেন্দ্র কি দেখিতেছেন ; তাভ। 

বলিতে অসমর্থ; যুবরাজ এখন আনন্দময় হুদে, অমৃত্ময় সমুদ্রে 

চন্দ্রিকাময়ী নদীতে ডুবিতেছেন। স্বকরে, স্থধাকর ধ'রতেছেন; সশরীরে 

সপ্ুন্বর্গে বিচরণ করিতেছেন ; আর--এক অপুর্বব স্থখতে।গ করিতে" 

ছেন : আজি এক অপুর্ধ ভাব; আজি এক অপুর্ব অবস্থা; ক্রমে 

শরীর কম্পিত, অঙ্গলি স্বেদ্গলে অলঙ্কত, লক তিরোছিত,। এবং 



কে তুমি ভূবনমোহিনী? ১৫৯ 

ধৈর্য্য বিছাত হইল। যুবরাজ আজি আত্মদমনে অলমর্থ) আজি 

এক শ্ুতন পথের পথিক; আজি একম্যৃতন ভাবের ভাবুক; যে 

ল্গখ কখন স্বপ্পেও ভোগ করেন নাই, তাহাই আজি সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধ ভোগ করিতেছেন । আঙ্জি বালসুহ্দ্ অন্তঃকরণকে অন্যের 

মছিত বিনিময় করিতেছেন এবং ভ্দয়-মধ্ো এক অপুর্ব প্রেমময়ণ 

মুর্তি বিরাজিত দেখিতেছেন। যুবরাজ! ইতঃগুর্কে যাহা] আপনি 

পুরোতাঁগে দেখিতেছিলেন, ভাহাই এক্ষণে আপনার হৃদয়ধামে 

প্রবিষ্ট হইয়াছে । আর আপনি সাবধান হইতে পারিলেন না। 

আপনার মনঃ প্রাণ সকলই অপহীত হইল | আবার তাহাও বলি,-- 

আপনি কি কেবল, প্রিয় পদার্থ সকল হারাইলেন আর কিছুই 

পাইলেন না, ভবে প্রাণ হারায়! কেমন করিয়া জীবিত আছেন ? 

বুঝিলাম আপনিও চোর) যেমন মনঃগ্রাণ ছারাইয়াছেন তেমনই, 

চুরী করিয়। পুর্ণ করিয়াছেন। আজি আমি মুক্তকণ্টে বলি, একবার 

নয় শতবার বলি, আপনিও মন-চোর,এবং প্রাণচোর ; এমন 

চোরের স্বভীব কবে হইল  যুব্র'জ ! এইবার আপনি ফাঁদে পড়িলেন, 

চোরের দণ্ড কারাগার ইহ] প্রসিদ্ধই আছে, এইবার আপনি এক 

অপুর্বব কারাগারে নিক্ষিপ্ত কইলেন | আর সৌঁনাবলম্বনের প্রয়োজন 

কি ?কি দেখিতেছেন, প্রকাশ করিয়] বলুন, শুনিবার নিমিত্ত পাঠক 

অতিশয় চঞ্চল হুইয়াছেন। কি দেখিতেছেন-_-জল্সান্তরীণ পুণ্যরাশির 
কল স্বরূপ ঞ্রেমময়ী অমৃত্ময়ী মনোমোহিনী রমণী মুর্তি; স্থির হউন, 

একবার চারিচক্ষু একাত্রত করিয়া জ।বন সার্থক করুন। একবার 

নয়ন ভরিয়], মন ভরিয়া প্রেণের সহিত, মনের ভাবের সহিত, 

আপনার হ্ৃদয়হারিণীকে দর্শন করুন। পাঠক! যুবরাজ যাহা 

দেখিতেছেনঃ তাহা এক রমণী রত্বু; নাম ইন্দুবালা, রমণীকুলের 

শিরোমণি ; মাধুরীর পুর্ণামুর্তি ; রূপের তুলনা নাই, দশদিক আলো! 

করিয়া আছে; গুপেরও তুলনা নাই | জামি কি উপায় অবলম্বন 
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করিয়া! যে, এনাদৃষ্পী রমণী মুর্তি পাঠক মহাশয়ের চিত্রপটে চিত্রিত 

করিব, ভাছা ভাবিয়। পাইতেছি ন1। ইন্দ্ুবাল] যুবতী নেও বালি- 

কাও নহে, অপুর্ণ যৌবনা, চতুর্দশবর্ষ বয়স্ক, মুখে এবং স্বভাবে 

ক্মাজিও এক একটু বালিকা ভাব প্রকাশম;ন; রূপের তুলনা নাই | 

দুপ্ধ-মলত্তক অংপক্ষযাও মনোহর ; গোলাপ কুস্থম:পেক্ষাও রমণীয়, 

চল্পক অপেক্ষাও কান্তি বিশিষ্ট, এ-রূপমাধনী, ক্ষণপ্রভার ন্যাঁর 

গ্রভাময়ী নছে ; এরপে, চক্ষু দ্ধ হয় না; পাঠক ! উৎকৃষ্ট পদাখ- 

চয়ের উৎকৃষ্ট বণ সকল সঙ্কলন করুন । তাহাতে যে বর্ণ ফলিবে, 

তাঁহার দোষ ভাগ ত্যাগ করিয়া যে মনঃপ্রাণ বিমোচন বর্ণ ফলিবে 

ইন্দুবালা, সেই বর্ধে অলঙ্ক তা ; কেশ অতি সুপ, সদীর্ঘঃ অরল ; বর্ণে 
নবীন নীরদাবলি-সদৃশ ; এবং একমাত্র বেণী দ্বারা সম্বদ্ধ, তাছ!র 

অগ্রভাগে লহ্বমান রুমাল]; ললাট ফলক না-বিশল, না সন্কোচঃ না 

গোজ।ল; এই তিনের স্ুসংমিলন, স্থগঠন এবং জুসংস্থাপন ; নিন্দার 

জেশ মাত্র নাই । কন্দর্প শরাসন বিনিন্দি জ্রধুগল যে।ড়া, আবক্রঃ মধা- 

স্কুল, এবং গ্রান্তছয় স্থগ্স ; নয়ন আকর্ণ বিশ্রান্ত, স্মতরাং জুগলের 

প্রতবদ্বয়, কণমুলের প্রান্তেই অন্তহিত হুইয়াছে। নয়ন ছুইটি যেন 

শ্বেত ও নীল পদ্মের সমক্টি ; অমৃতময় নরোবরে ভাসিতেছে। দৃষ্টি 

জমৃতময়ী, সাধর্ষাময়ী; চঞ্চল কিনা তীক্ষ নছে, তাহা বলিয়া স্থির 

কিন্বা কোমলও নছে ; উভয় গুণের সামাভাব ; লজ্জা, প্রেম এবং স্েছে 

মাখা ; কটাক্ষ কুটীল নহে বরং সরল; এই সরল দৃষ্টিতে শরক্ষেপ 

হয় না । নাসিকা-- ল্ুন্দরীর নাপিকার নায়, দেখিতে আনন্দিত, জব" 

গঠিত, এবং তাহার অগ্রভাগে লোৌলকের মতি বিলম্বিত, কণণ--অস্থুলঃ 

আরক্তিম ; ঝ.ম্কার ভার বহনে অসমর্থ; অধরোষ্ট--আলোছিত, 

রলাল' কোমল, ঘ্রান, ফূলান ; এ-রসাল অধরেস্ঠ, ইুদিনীর অপে* 

ক্কাও সহআ গুণে গুণ সম্পন্ন; দন্ত মুকুভার নায় গোল নভে, 

কিন্বা কুস্দ কজির ন্যায় সুচালও নছে। অধিক দীর্ঘও নছ্ছে) আধিক 
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ক্ষুদ্রও নহে, এই সকলের সাম্ভাঁব; গগুদ্ধয় বয়মোচিত মাংসল, 

গোলাল, লোভনীয় এবং দেখিতে মনোহর ; চিবুক সর্বতে1ভাবেই 

অনিন্দিত ; বক্ষস্থল--মনোরম ও মনোভবের বাসথুহছ এবং সদ্গুণ 

সকলের আবাসস্থান; কুচযুগল--বয়সোচিত, স্নিশ্মিত,ন্গসংস্থাপিত, 

স্ুগুণ বিশিষ্ট, ঘন, কঠিন, ঈষত্পীনোন্গত, অগুর্ণা যুবতির কুচ, 

যেমন হওয়] উচিত, তেমনই ; পাঠক ! আপনি যদি, একবর এই ইন্দু- 

বালার বক্ষের বমন উম্মাস্ত করিয়া, হৃদয় সরোবরের স্ব কমল কোরক 

দ্বয় দর্শন করিতেন, তবে আপনি মুনি হউন; যেগী হউন, খবি হউন, 

কোন কালেই তাহা ভুলিতে পারিতেন না। পাঠক! আপনি কি কথন 

কেন অর্ধ বসনা সুন্দরীর উদ্ঘ!টিত হৃদয় প্রদেশে, যৌবনের সারধন 
এবং মন$-প্রাণ-বিমে।হন-কুচযুগল দর্শন করিয়া, চঞ্চল হৃদয়ের আবেগ 

পরম্পরায় বিমোছিত হইয়াছেন £ যদ্দি হইয়1 থাকেন, তবে ইন্দ,বালার 

রুচযুগলের সৌন্দধ্য কথিত অনুভব: করিতে পারিবেন। বাহ্যুগল 

মৃণালবৎ স্মুকোৌমল; করতল-_রক্তোৎ্গল-বিনিন্দী; অঙ্গলির তুলন! 
নাই । কটিদেশ ক্ষীণ বটে; নিতম্বদেশ--বয়সোঁচিত প্রশস্ত, মাংসল, 

 ঘুরান, ফুলান, চক্রবৎ গোলাকার বলিলেও বলা যায়) ঘিনি এই তীর্থ- 

শিলায় বসিয়! ইঞ্ট সাধন করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত মষা 

গদযুগল এবং চরণঙল মনোহর ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাংসল এবং গোলাল ; 

ইন্দুবালা, স্কুল, কৃশ, দীর্ঘ কিন্বা খর্ব (শী নছেন এই সকলের সাম্যভাব ; 

স্বর -কোৌকিল-কণ বিনির্ঘত স্বর সদৃশ সুমধুর ; বচন-_অমৃতময় ) 

ইচ্ছা করে, ইন্দুবালা দিন যামিনী কথা কুন আর আমর] শ্রবণ করি, 

বস্তরতঃ ইন্দ্ুবালার সকলই অলেধকিক গ্রীতিগ্রদ ; 

নগেন্দ্র ইন্দুবালার মুখশশী দর্শন করিতে করিতে, তদ্দিকে গমন 

করিতেছেন আর বিবেকের কৃপায় এক একবার ভাঁবিতেছেন,এই পরকীয় 

ললনারে দর্শন করিয়া আজি কেন আমার অন্তঃকরণ এতাদৃশ বিকার 

প্রাপ্ত হুইল ! গন যেন কাহয়া দিতেছে এই শশীযুখী তোমার হৃদয়- 
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হারিণী; একি! মামার হৃদয় কেমন একপ্রক।র হইতেছে কেন? আমিকি 

এই মনোমোছিনীর অঙ্গ স্পর্শের অযোগা হইব ! অপরিচিতা বালিকা ; 

আমার পঞ্ষে গরল কি অমৃত ; অগ্রি কি চক্ট্রিকা; মরীচিকা কি তরজিগ! ; 

প্রচণ্ড জ্বালা কি ছায়া, তাহা আমি জানি না; কিস্তজানি নাকি জন্য 

আজি আমার অন্তঃকরণ, শেষ পক্ষই অবলম্বন করিতেছে । আমি এখন 

কি করি, এই লোক লল।মভূতা-ললনার নিকটে কেহ নাই যে, পরিচয় 

জিজ্ঞাসা করি; এই আনন্দদায়িনী কি পরিচয় দান আমায় কৃতার্থ 

করিবে £ এই ভাবিতেছেন আর অগ্রসর হইতেছেন । এমন সময়ে 

ইন্দুবালার প্রিয়সখী বাসক্টী-কিপঞ্চিৎ দূর হইতে কছ্িতে লাগিলেন 

“পুজাতম ক্ষত্রিয় কুল-পাবন জয়ন্ত রাজপুজ্রে ইন্দুবালে ! সংসার 

ললামভূত সখি 1 ইন্দ্ুবালে! স্থলজ কুম্মে, কমলে কিন্বা বসন্তে? 

ভোমার মনের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিবে না, তোমার শিবপুজার 

ফল যে কত দিনে ফলবে, তাঁহছাও আমি জানি না, বর বিনে সখীর 

প্রাণ গেল ; সথি ইন্দ্ুবাঁলে ! বেলা গেল, আর না, এস, আমর। পট- 

বাসে গ্রমন করি” | মরু ভূমিতে বারি ধারার নায়, বাঁসস্তীর অমৃত- 

বর্ষিণী বাণীতে যুবরাজ দেতে জীবন পাইলেন | ঈষৎ ভাগিতে হ।সিতে 

গমন করিযা যুগল করে ইন্দুবাঁলার যুগল কর গ্রহণ গুর্বাক, পাণেশ্বরি 

নগেন্দ্রের হৃদয় সরস সরোঁজিনি ! আজি হইতে এ অধীন এই চরণ 

যুগলের চিরদাঁস হইল । আমার মনঃ প্র।ণ সুখ সম্পত্তি আলি এই 

রমণীয় কোমল করপল্লবে অপণ করিলাম । 

ইন্দ্ুৰাল। যুবরাজের কন্দর্পদর্পহররূপরাশি দর্শনে গুর্বেই মনে 

মনে পতিত্ববে বরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সহজ এ।লিন্য ভরে কাতর 

ইন্দুবালা, একবার মাত্র যুবরাজের নুখচন্দ্রে দৃষ্টিপাত পুর্বক বদন 

অবনত করিয়! মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্বমিন্! হৃদয়েশ্বর ! ইন্দ্ু- 

বাল। আপনার ভিন্ন আন্য কাহারও নচ্চে। প্রকাঁশোয কহিলেন “স্বামিন্ 

আজি এ-দ|সী, এই শ্রীঠরণের চিরদাসী হইল”” এই বলিয়। পুর্ব গ্রথিত 
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এবং গরিধৃত পদ্মদ£লা গলদেশ হইতে উন্মোচন করিয়] যুবরাজের 
গলদেশে গ্রদান গুর্বাক প্রণাম করিলেন। নগেক্দ্রও,নিজ গলদেশ হইতে 

রত্বহার খুলগ।1 ইন্দুবালার গলদেশে গ্রদান করিলেন এবং অঙ্গলি 

হইতে অঙ্গরীয় উন্মান্ত করিয়]-গ্রিয়তমার অঙ্গ'লতে পরাইয়] দিলেন 

ইন্দুবাল[ও স্বকীয় হীরক-হার, যুবরাজের হৃদয়ে গ্রলম্বিত করিয়া 

দিলেন। এদিকে উভয়ে এইরূপ কার্যাপরম্পরায় ব্যাপৃত আছেন, 

অনাদিকে বাগস্তী পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতেছেন, তথাচ উত্তর নাই। 

আর কি কর্ণ আছে যে শ্রবণের কার্য করিবে ! বাসন্তী প্রির়সখার কোন 

উত্তর না পাইয়া ত্বরিতপদে সরোবর কুলে আগমন করিয়া এই অদৃষ্ট- 

গুন ব্যাপার দর্শনে অদৃশা ভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা 

ভইয়! উভয়ের ভাবগতিক দর্শন করিতে লাগিলেন। আপাদ মস্তক 

ধন্কাচ্ছাদিত, কটিতলে করবাল বিলম্ষিতঃ পুর্ণ যাঁবনে পরিশোভিত 

যুবরাজ নথেক্্ সুর্তিই, বাঁচন্তীর বিশেষ মনোনারিণী হইল। না 

হইবেই বা কেন, নগেন্দ্রের আর সে শৈশবোচিত শরীর, আর সে 

কান্তি, সে স্বভাব, সে কার্য কিছুই নাই। তাহার সম্পুর্ণ বিপর্ষায় 

ঘটিয়।ছে। প্রশস্ত ললাটদেশ, আকর্ণ বিশ্র।ন্ত চক্ষু, স্ুসংযুক্ত ভ্র-যুগল, 

সুসঙ্গত স্ু-গঠিত উন্নত ন।লিক1, মনোহরকর্ণ, অনিন্দিত অধরোষ্ঠ,। 

স্মদৃঢ় মুক্তাকলাপীক্ৃত দস্তপংক্তি, নববিকসিত নলিনীদলস্থ অলি- 
মালার ন্যায় মনোঙারণী গফের রেখা, সুগঠিত ক, জয়লক্ষমীর 

ক্রীড়াভূমির ন্যায় পাষ।ণবৎ দুভেদা বিশালায়তন বক্ষ ; বজ্সাঁরময় 

আজালুলধিত বাভ্যুগল ; সুর্তিমান কাঠিন) কোমলত্ব এবং সার- 

বস্তার সমষ্টি স্বরূপ যুগপৎ জান্গ যুগল দর্শন করিলে, বিমোহিত হইতে 

হর্ন এবং একত্র বিভিন্নগুণগণের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইতে 

হয়| নহ্ছলা শান্তিনগর মুর্তি দর্শন করিলে, আনন্দ-নীরে অবগাহন করিতে 

হয় কিন্তু কিয়ৎক্ষণ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে, মনে।মধে) প্রভৃতি 

ভয়ের সঞ্চার হয়। 



১৬৪ সরোজ-বাসিনী। 

বস্তুতঃ এরূপ মধুর অথচ গন্তীর অবয়ব কখন দর্শন করা যায় নাই, 

মুখমণ্ডল উৎসাছে পরিপুর্ণ, ভীষণভার আশ্রয়, কঠোরতার আবাস- 

ভূমি, কোমলতার জন্মস্থান, এবং কাঠিন্র এক মাত্র অবলম্বন ; অন্তঃ- 
করণে ষেন দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, নআ্তা, নির্দয়তা, ভীষণত।1) দ্ধ তত], 

প্রচণ্ডতা মুর্তিমতী হুইয়| বাদ করিতেছে । প্রকৃতি মত্ততায় পরিগুর্ণ, 

অহঙ্ক।রে সমাচ্ছন্ন, অথচ বিনয়ে পরিশোভিত ; সর্বদা বীররসেই মত্ত, 

বীরচরিত গানেই আসক্ত, এবং বীরকার্ষেই একান্ত নিরত ; কর্তব্যা, 

সুষ্ঠানে আলস্া নাই । কষ্টে কষ্ট বোধ নাই। বিপদ্ভয়ে জক্ষেপ 
নাই। সকলকেই সমানরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। এরূপ মহ] পুরুষ, 

কেনই বা বাসস্তীকে বিমুগ্ধ করিবেন না। 

নগেব্ব, ইন্দুবলাকে নিকটে সরাইয়া আনিলেন। ইন্দুবালা, 

প্রিয়তমের সম্মখভাগে নিক্গ পশ্চান্ডাগ সংযুক্ত করিয়। দণ্ডায়মান 

হুইলেন। যুবরাজ চোরের ন্যায় একবার সচকিতে চতু্দিক্ নিরী- 

ক্ষণ করিয়! ইন্দুবালার ছুই কক্ষের মধ্যদিয়, দুই হস্ত প্রবিষ্ট করাইলেন 

এবং স্বর্ণ বল্পরীর, হৃদয়স্থ স্বর্ণ ফলছয় কর-পল্লবে সমাচ্ছার্দত পুর্ববক) 

আঁলোছিত অধরোক্টে আলোহিত অধরোষ্ট সম্মত করিয়া অযৃত- 

স্বাদ অন্থভব ক'রলেন। নবীন দম্পতী আজি নবীন রসপানে বিভোর; 

আজি হৃদয়ে হৃদয়ে, জীবনে জীবনে, প্রেমে প্রেমে, যত্ত্বে যত, 

মমতায় মমতায়ঃ বিনিময় কার্য সম্পাদন করিতেছেন | দেখিয়া বাসন্তীর 

অধরে আর হানি ধরিল না। মিটি মিটি মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে 

কছ্ছিতে লাগিলেন, আজি সখী আমার সর্বস্ব হারাইলেন, মনঃএাঁণ 

জীবন যৌবন আক্ি সরোবরকুলে বিনর্ন দিলেন। আজি স্থাধী- 

নতাঁয় স্বইচ্ছায় বিদায় দিলেন। জানি না, আজি মহ।নদী কিরূপ 

আধারে পতিত হুইলেন। আকৃতি যদি অবস্থার পরিচায়ক ছয়) তবে 

ইনি নিশ্চয়ই মহাসযুদ্র” তাহাতে সংশয় নাই | এই যুবক ত, আজি 

মীর সর্বস্থাপছরণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন । এখন সখীর উপায়! 



কে তুমি ভুবনমোহিনী ? ১৬৫ 

পরিচয় না লইলে সখীর কি হইবে !!সখীর এ-ম্ইখের সময়ে কেমন 

করিয়াইবা বাধা প্রদান করি, রমণী হইয়1 কেমন করিয়াইৰা এন্ুখ-ভঙ্গ 

করি, আমা হইতে তাহ। হইবে না। এস্বখ তরঙ্জের শেষ মীম! না 

দেখিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না। এইরূণ চিন্ত| করিতেছেন, এমন সময়ে 

জনৈক পরিচারিণী আসিয়া সংবাদ দিল, দেবি বাসন্তি! রাজবালা 

কোথায় ? বৃদ্ধ মহিষী আহ্বান করিতেছেন, ব।টী যাইবার সময় হুইল, 

শীঘ আগমন করুন| বানন্তী কিলেন, তুমি প্রতি-নিরত্ত হও আমরা 

যাইতেছি। সে চলিয়া গেল। ততৎ্পরে বাসন্তী, সখি ইন্দ্ুবালে ! রখি 

ইন্দ্বুবালে ! বলিয়। মধুর স্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন । ইন্দুবালার 

চমক হইল, কহিলেন স্বামিন্ ! ছাঁড়ুয়। দেন, সখী বাসন্তী আমিতে- 

ছেন। যুবরাঁজ দারুণ অনিচ্ছায় গ্রিয়তমাকে ছাড়িয়1 দিলেন। ছাড়িব 

না, মনে করিলেও ছাড়িয়া দিলেন। জদয় ব্যাকুল হইলেও প্রিয়ার 

কথায় ছাড়িয়া দিলেন। বাসন্তী আন্বান করিতে করিতে নিকটে 

আগমন করিয়| কহিলেন__মখি ! 

“দেখে মন আর প্রাণ যুড়াল। 

হর পুজে বর মিললো ভাল ॥৮ 

এই যে মাল্য আদান ঞদান পর্য,স্ত শেষ করিয়াছ। চিরসঙ্গিনী 

বাসন্তীকে দেখে এমন চাঁদমুখখানিকে লঙ্জ। মাখা করিলে কেন? 

আজি হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় করিয়া কি, এই স্তন হৃদয়ের সুতন 

লজ্জা আমায় দেখাইতেছ ? মহাভাগ ! আপনি আমার সখীকে হস্তগত 

করিয়] কি, সরল ভাব সকলকেও আয়ত্ত করিয়াছেন । আয়ুষ্মন্। 

ভবিভব্য আপনাদিগের মঙ্গল করুন। দেব! আপনি কোন্ বংশ 

পবিত্র করিয়াছেন, 'জানিতে বড়ই বাসনা হুইতেছে। ইন্দুবালা, 

সখীর প্রশ্ম শ্রবণে যুবরাজ দত্ত অঙ্গ,রীয় দেখাইলেন | বাসন্তী পাঠ 

করিয়! কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কিরাতরাজ পুভ্র নগেন্দ্র” সখীর 



১৬৬ মরোজ-বাসিণ। 

আমার কি পরম সৌভাগ্য ; আপনি কে--এক্ষণে তাহা অানিল।ম, 

আপনি, পরম ধার্মিক রাজাধিরাঁজ সার্বভৌম চক্রবত্বী হংসক্তে পুত্র 

যুবরাজ নগেন্দ্র, চরণে প্রণত হই, অধীনীর অপরাধ ক্ষমা করিতে 

আজ] হয়। 

যুবরাজ কহিলেন, ক্ষমা] করিতে পারি, যদি তোমার সখা এই 

রত্ুহারটি পর1ইতে দেন। বাগন্তী বলিলেন, তাছ1তে কি লাভ হইবে 2 

যুবর1্ত কহিলেন, আর একবার মুখখানি দেখিতে পাইব। বানস্তা 

বলিলেন, দর্শনের পিপাসা কি শান্তি ছয় নাই ৫ যুবরাজ কহিলেন, 

দেছে প্রাণ থাকিতে হইবে না। বাসন্তী বলিলেন, যুবরাজ! দর্শন, 

স্পর্শন, আলিজন এ-তিন হইতে, আমার সখা কি আপনায় বঞ্চিত 

রাখিয়াছেন ট ন--আপনিই নখীকে বঞ্চিত রাঁখিয়াছেন ? তবে সে 

বিষয়ের অস্কমতির অপেক্ষা কি? যুবরাজ কছিলেন, যদ অপেক্ষা না 

থ]কে তবে আমি একবার স্বহস্তে অবগুণন উন্মোচন কাঁরব | ইন্দ্ুবাল! 

কহিলেন, সখি! আমি আর পারিব ন? ক্ষান্ত হইতে বল। বাসন্তী 

বলিলেন--- 

পারিবে না কেন, পারিতেই হবে না পারিলে কেবা ছাড়ে। 

জানন! ললনে !স্থভোগ পাইলে ভোগের বাঁননা বাড়ে ॥ 

তব মুখ স্থধ। পিয়ে বৃদ্ধিক্ষুণা হয়েছে নাথের তোর। 

সহজে স্বীকৃত না হ'লে ললনে ! খাইবে করিয়া জোর ॥ 

( এমন) নব বিকশিত কনকনলিনী নূতন মধুতে ভরা । 

পাইলে মধুপ, না ছাড়ে কখন এমনি আছে লো ধরা ॥ 

এই বলিয়1 হাসিতে হাসিতে ইন্দ,বালার অবগুণন উন্মক্ত করিয়! 

হস্তদ্বয়ে মুখচক্দ্র ধারণ পুর্ববক কহিলেন, আযুষ্মুন্! এইবার আপনার 

যাঁভ] ইচ্ছ1 হয় তাহা করিতে পারেন । ইন্দ,বাল| বলপুর্ববক বদন ছড়া- 

ইয়। লইয়1 সখীকে প্রণয় গ্রহ্ার করিলেন। পরে বাসন্ত্রী কছিলেনঃদেব ! 



কে তুমি ভূবনমোহিনী? ১৬৭ 

অনুমতি হয় ত আমরা গমন করি। যুবরাজ হাসিতে হাসিতে কহি- 

লেন, আমার উপায় ট বাসন্তী কহিলেন, বাসন্তী থাকিতে চিন্তা কি ? 

আমর] হিমপুরীতে গমন করিলে পর, যাহ'তে শীঘ্র আপনাদের সম্মি- 

লন হয় তাহা করিব। প্রার্থনা এই আপনি আমাদের সখীকে বিস্মত 

হইবেন না। যুবরাজ কণ্চিলেন, যদি আত্মাকে বিস্মাত হওয়া সম্ভুব হয়; 

তথাচ তোস।র সখীকে ভুলিতে পারিব না। এইরূপ কথাবাত্তী হছই- 

তেছে এমন সময়ে এক অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ যুবরাজের অন্- 

সন্ধ।নে আনিয়া পথপ্রান্তে তাহার প্রসিদ্ধ ঘে।টক দর্শনে ইতস্তত ঃ 

অনুসন্ধান করিতে করিতে সরোবরকুলে আপিয়! অশ্ব হইতে অব- 

রোহণ পুর্ববক যুবরাজ চরণে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, যুবরাজ ! 

আপনার জননী-_ স্বীয় কিরাতর'জমহিষী, অসুস্থ হইয়া আপনার 

দর্শন কামন1] করিতেছেন, কি আজ্ঞা ভয় । নগেন্দ্র শ্রবণ করিয়া কক্তি- 

লেন, সেনাপতে ! জননী আমার এক্ষণে কেমন আছেন 2 গীড়ার 

সংবাদে প্র।ণ যে কেমন করিয়া উঠিল । আমি যাইতেছি, তুমি গমন 

কর। টৈনিক যে আচ্ছা বলিয়া প্রস্থান করিল। পরে নগেক্দ্র কহিলেন, 

সখি বাসন্তি! আর আমি বিলম্ব করিতে অক্ষম; আমার মনঃপ্রাণ 

তোমার নিকটে গচ্ছিত থাঁকিল, সাবধানে রক্ষা করিও । এই বলিয়া 

সভৃষ্ণ নয়নে প্রিয় তমার বদন নিরীক্ষণ করিয়া করগ্রহণ পুর্ববক হৃদয়ে 

শ্বরি ! কোন চিন্তা করিও না, তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকিলে, 

এই কথা বলিয়া হস্তত্যঃগ করিয়া ঘেটকের নিকটে গমন কর্মরলেন। 

বাসন্তী, ইন্দ্ুবালার যুখপানে চাহছিয়] দেখেন রোদন করিতেছেন। 

প্রিয়সখী অঞ্চল দ্বারা যুখ মুভাইয়। কাহলেন, ছি সখি ! রোদন 

করিতে নাই, এস অ]মরা গঘন করি । ইন্দুবালা কহিলেন, চল | চঙ্-- 
বলিয়া যুবরাজের অন্গগামিনী হইলেন । বাসন্তী কহিলেন, সখা ওদিকে 

নয় এদিকে আইস। যুবরাজ পশ্টান্ডাগে অবলোকন করিয়] দেখেন-__ 

ইন্দ্রধালা আসিত্েছেন, গমনে প্রতিনিৰন্ত হুইয়] প্রিয়তমার নিকটে 



১৬৮ 

আসিলেন, 

কছিলেন-- 

বাসন্তী 

সরোঁজ-বামিনী। 

হদয় কেমন করিয়|। উঠিল, সাদরে আলিঙ্গন করিয়া 

হৃদয়-নরসে মম জীবন-জীবনে। 
বিকশিতা কমলিনী তুমি লো ললনে ॥ 
স্খ-সূর্ধ্য ঘদা করি কর বরিষণ। 

রাখিবে প্রফুল্ল তোগা, প্রতিজ্ঞা বচন ॥ 
সত্য সত্য পুনঃ সত্য সাক্ষী দিনমণি। 

তুমি মম প্রিয়তম হৃদয়ের মণি ॥ 
তব মুখ-ন্থধাপানে মনমধৃকর। 

প্রমত্ত হইয়! গুণ গায় নিরন্তর ॥ 

তোমারে কি ভুলিবারে পারি ওলে৷ মতি ! 

চকোরী বিহনে কে।থ!| চকোরের গতি ॥ 

মাতৃ দরশন পরে, তোমা দরশনে। 

যাইব যাইব প্রয়ে! যাগওলো ভবনে ॥ 

আনিয়া ইন্দুবালীকে জড়াইয়া ধরিল। যুবরাঁজ পাঁষাণে 

হৃদয় বধিয়া অস্বারোহণ পূর্বক মাতৃ-দর্শনে দ্রুতবেগে গ্স্থান করি- 

লেন । বাসন্তী ইন্দুবাল!কে লইয়] বস্ত্াবাসে প্রস্থান করিলেন । পথি- 

মধ্য ইন্দ,বাল] কছিলেন, সখি! এ মকল সংবাদ “আমার মাথা খাঞ্চ? 
আমার দিবা এথন পিতামহী মহাশয়াকে শ্রবণ করাইও না। বামস্তী 

কহিলেন, ভাল; দ্মামি তোমার অবাধ্য নহি । এইরূপ কথোপকথন 

করিতে করিতে বক্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন । 



ইন্দুবালা। ১৬৯ 

ইন্ফুবালা। 

বন্ধ! জয়ন্তর'জ-জননী, পর্যাপ্ত পরিমাণে দাসদাসী সৈন্য সঙ্গে 

লইয়৷ তীর্ঘদর্শনে গমন করিয় ছিলেন, অত্যন্ত ভালবাসা নিবন্ধান ইন্দ- 

বলাও সঙ্গে আগমন করেন । প্রতিগমন কালে এই চন্তুষ্পথ প্রান্তে 

বিশ্রাম জন্য অবস্থান করিলে ইন্দুবালার সহিত যুবরাজের সহিত 

মিলন ঘটে। ইন্দ্রবালা উপস্থিত হইলে রাজজননী গমনের অন্্ম্তি 

দিয় কহিলেন, চক্দ্রসরঃ তীর্ঘে গমন কর। তথায় মাসৈক অবস্থানের 

পর গমন করিব । প্রবাদ আছে চন্দ্রসরঃ তীর্থে এক মাস অবস্থান 

করিয়া সান পুজা দাঁনাদি করিলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না| 

মছাদেবী তপ্নিমিত্ তথায় গমনের অনুমতি দিলেন এবং কয়েক দিনের 

পরেই তথায় উপস্থিত হইয়া স্বকার্ধ্ে নিযুক্ত থাকিলেন। 
এ-দিকে ইন্দ্রুবালা যুবরাজের বিরহে দিন দিন ক্ষীণ হইতে 

লাগিলেন । শয়ন, ভোজন, উপবেশন ভমণ কিছুতেই সুখ নাই। 

সতত অন্য মনস্ক, চিন্তিত এবং উন্তশন্ত; কোঁন বিষয়ের জন্য পুনঃ 

পুনঃ আন্বান করিলেও গুনিতে পান না । ব্যবহার্যা প্রিয়বস্তর সকল 

কোথাও পড়িয়া থাকিলে, তাহাতে যতত্বু নাই। বাসস্তী দেখিয়!] 

শুনিয়। ভীত হইলেন , ভাবিলেন সখীর এ-ব্যধি দিনে দিনে বলবান্ 

হইতে চলিল, আর নিশ্চিন্ত থাক। উচিত নছে | এই ভাবিতে ভাবিতে 

নিকটে গিয়া কছিলেন সখি 1 , 

বালিকা বয়মে রসের মাগরে, ভাপায়ে প্রেমের তরী । 

সখি ! মোণার বরণ কালিমা করিলি ভাবি দিবা-বিভাবরী ॥ 

ভেবে তব ভাব ভাবনা*সাগরে ডুবিল আমার মন | 

ধৈরজ ধরলে! পরাণ পুতলি পাইবি পরাণ ধন ॥ 
ভব এই দশ! নয়নে নিরখি পরাণ বিদরি বায়। 

বালিক! বয়সে নবীন লতিকা শুকাল বজর ঘায় ॥ 



১৭৩ সরোজ-বাসিনী। 

ইন্দ্ুবালা | বিন! ধুবরাজ হৃদয় আমার, 
| কেমন কেমন করেলো। ধনি !। 

উহঃ মরি ! মরি! প্রাণ সহচরী 
কথন দেখিব হৃদয় মণি ॥ 

দেখিতে আমারে আসিবে প্রাণেশ, 

বলিয়! প্রবোধি গেলেন চলি । 

বুঝি কোন ফুল্ল, কুস্থম পাইয়া, 
আমারে ভুলিয়া গেছেন অলি ॥ 

সেই নরোবর সেই সে সময়, 

সেই সেই সব ঘটনা গুলি। 
সেই গ্রাণনাথ সেই সে বচন 
সেই সব কাজ কেমনে ভুলি ॥ 
ঘইলে স্বপনে প্রাণনাথ আপি, 

হাসি হাসি মুখে ভূলায় মোরে। 

ধরিব ধরিব মনেতে করিলো, 

পারি না ধরিতে ঘুমের ঘোরে ॥ 

যুবরাজ ধ্যান যুবরাজ জ্ঞান 

বাঁচি না সথি লে ! মে ধন বিনে। 

সব তমোময় নাহি দেখি কারে 

কেহ নাহি যেন ভূবন তিনে ॥ 

বাঁসস্তী কহিলেন, সখি ! বলিতে বলিতে রোদন করিয়] ফেলিলে ) 

ধৈর্যা ধর, শান্তছও আমি রদ্ধ মহাদেবীকে বলিয়! উপায়াবধারণ 

করি। ইন্দুবালা কহিলেন সখি! তোমার পায়ে গড়ি, ও.কথা! মুখে 
আনিও না। অগতা! বাসন্তী ক্ষান্ত থাকিল। এক দিন রাবি শেষে 



কফ 

ইন্দুবাঁল।। ১৭১ 

ইচ্দুবাল। স্বপ্ে দর্শন করিলেন যেন যুবরাজ নগেজ্র কফিতেছেন “খ্রিয়ে 

ইন্দ্রনালে! প্রাণ যায় আসিয়া দর্শন দাও, তোমার অদর্শনে এই 

সরোবরকুলে হতভাগা নগেক্দ্রের প্রাণ যায়, আপিয় রক্ষা] কর। মনঃ- 

প্রাণ শীতল কর | একবার শশীমুখে মধ্রচাসি হানিয়] বাক্য-ম্ধাদানে 

আমায় বাচাঁও। ভয়ানক স্বপ্নে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, গাত্রোথান করিলেন, 

নিকটে বাসন্তীকে নিদ্রিত দেখিলেন। নিঃখকে বাহিরে আমিলেন। 

অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। তত্পরে স্মযোগক্রমে গ্রচ্ছল্লনবেশে প্রিয় 

পতির উদ্দেশে সেই স্থানে গমন করিলেন । দেখিতে দেখিতে বহুদূর 

গমন করিলেন | কিন্তু পথভ্রাস্ত হইয়! বিপথে পতিত হুইলেন। এ- 

দিকে বৃদ্ধ মহিষী, যখন কাতর হুইয়! ভহার অনুসন্ধান করিতে 

লাগিলেন । তখন বাসন্তী সকল কথ ব্যক্ত করিয়। ফেঁলজেন। বৃদ্ধা 

মছিষী শ্রবণ করিয়া] অপার আনন্দ সমুদ্রে ভাসম]ন হইলেন কিন্তু ইন্দু- 

বালার অভাবে দশদিক্ শৃনাময় নিরীক্ষণ কাঁরতে লাগিলেন | 

অবিলম্বে কিরাতরাঁজো অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। 

এ-দিকে ইন্দুবালা প্রিয়পতির অন্বেষণে যথেচ্ছ গমন করিতে 

লাগিলেন । যাহারা সেই অস্ুর্যযম্পশ্যরূপা লোক-জলামভ্ৃত কামিনীকে 

দর্শন করিতে লাগিল, ভাঙহারাই বিস্ময় সমুদ্রে নিমগ্র হইল রূপে 

দশদিক আলো করিয়া যাইতেছেন। নব যেখীবনে মুনির মন টলাই- 

তেছেন। গমনে রাঁজছংসীকে লজ্জা দিতেছেন। চরণ বিক্ষেপে যুবক- 

গণকে দ্ধ কি বিগলিতঃ উন্ভাস্ত কি প্রমন্ত, বিছুর্পিত কি বিঘৃপিত, 

কি যে করিতেছেন) তাহ তাহারা অবধারণে অসমর্থ; মকজেই মনের 

আবেগে আস্থুর ; প্রতোকেই লাভ লালসায় প্রমত্ত ; কত জনে নাদর 

সস্ভতাষণে কত কথা জিজ্ঞাস! করিতেছে, কোন উত্তর নাই, যথেচ্ছ 

গমন করিতেছেন । কাহারও এমন সান ছুইতেছে নাষে, বলপুর্ববক 

কোন কার্ধা সম্পন্ন করে। কয়েক দিনের পর এক স্থানে কতকগুলি 

প্রবীণ, ইন্দুবালাকে সমাদরে পথমধ্যে স্থির করিয়া মধুর সন্ভাে 



সরোজ-বাপিন্ী [ 

পরিচর জিজ্ঞীসা করিতেছেন। এমন সময় তথায় সরোজবামিনী 

আসিয়! উপস্থিত হ₹ইলেন। সাক্ষাৎ শরীরধারিণী শঙ্করী-সদৃশী. 

সন্গাসিনীকে দেখিয়া সকলে তচ্চরণে প্রণত হইলেন | এই সময়, ইন্দু- 

বাজা কছিলেন-- ও 

জামি অভাগিনী, পতি বিরহিণী, 

নগেক্দ্র রমণী হই। 

জয়ন্ত-নন্দিনী, রাজার কামিনী, 

তোমা সবাকারে কই ॥ 

নগেক্দ চরণ, বিনা দরশন, 

অপর মানন নাই। 

ত্যজি ভয় লাজে, সেই যুলরাজে, 

শরণ লইতে যাই ॥ 

সরোজবামিনী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মা ! তুমি কি জয়ন্তর।জ- 

পুক্্রী ইন্দুবাঁলা? হামা! আমার নম ইন্দুবালা; তুমি গ্িয়পুত্ত 

যুবরাজ নগেকন্দ্রের মানস-মানসসর-রান্দংসী? হা জননী আমি 

ত্ৰাহছার অন্ধগ্হীতা সভধর্টিণী ; সরোঁজবানসিনী শ্রবণ করিয়] আনন্দ 

সমুদ্রে ভাঁমিতে ভাগিতে ইন্দুনালাকে ক্রোড়ে লইয়া যথেচ্ছ প্রস্থান 

করিলেন | সকলে বিস্মিত এবং চকিত হইয়া চাভিয়] রহিল। প্রবীণের 

মধো এক ব্যক্তি সরোজবামিনীর ব্বত্বাস্ত জানিতেন। তিনি তদ্ধস্তাস্ত 

ৰর্ণনে সকলকে শান্ত করিলেন । 

এদিকে ঘুবরাজ নগেক্দ্র রাজধানীতে আগমন করিয়া মাত 

নবীনকালীর সন্িত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ভক্কার পীড়া শান্তির 

জানা বাতিবাস্ত হইলেন! ঈশ্বর কৃপাক্স নবীনকালী অন্প দিনের মধোই 

আরে!গা লাভ করিলেন | নগেন্দ্র, জননীর গীড়ায় চিন্তিত থাকিলেও 

ইন্দুবালাকে বিল্মুত হইতে পারেন নাই | এক্ষণে হৃদয়-সরসের- 



ইন্দুবালা। ১৭৩ 

সরোৌজিনী ইন্দুবালাই তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। প্রিয়ার 

মেই মুখেন্দু, সেই হাসি, সেই ছাবভাবঃ সেই অবস্থা যুবরাজকে. 

বিষম বিচ।লত করিয়া তুলিল। তোজনে, উপবেশনে, শয়নে কিছুতেই 

সুখ নাই, সর্ধদাই অন্যমনস্ক, উতৎ্কণ্ঠিত এবং চিন্তত) প্রিয়ার 

বিরহে নগেক্দ্র দিন দিন কেমন এক প্রকার হইতে লাগিলেন । 

মৃত কিরাতর।জ, যছুপতি নামে এক নিরাশ্রয় বালককে প্রতি- 

পালন কারয়াছিলেন। তিনি এই রাজনংস।রেই বাস করেন। স্বরণীয় 

মহারাজ উভার জীবিকা নির্বাহের সমস্ত সুব্যবস্থা কারয় দিয়! 

গিয়াছেন | উহার জ্ত্রর নাম মাধবী; নগেন্দ্র উভয়কে প্রাণ।পেক্ষাও 

অর্ধক ভাল বসিয়া থাকেন। বিশেষ মাধবীকে সর্বাপেক্ষা অধিক 

ভাল বাসেন | অধিক কি মাধণী স্বহত্তে ভোজাদি প্রদান না করিলে 

নগেন্রের পান ভোজনে পরিভূপ্ত জন্মে নাঁ। নগেক্র, সাঁধবীকে ন্েহ- 

চক্ষে ভগিনীর ন্যায়, প্রণয়-চক্ষে প্রিয়বস্তুর ন্যায়, ধর্জ্ঞানে গুরুপত্বীর 

ন্যায়, সাংন।রিক জ্ঞানে প্রিয় সখীর ন্যায় দর্শন করিয়। থাকেন। 

মাধবী এবং নগেক্্র একত্রিত হইজেই উভয়ে এমন নিঃশঙ্কভাবে 

আলাপ করেন যে, অন্তরাল হুইতে তাহা শ্রবণ করিলে দম্পতীর 

আলাপের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে । কিন্তু উভয়ের কেহ কাহাকে 

কখন পাঁপ-নয়নে দর্শন করেন নাই । | 

মাধবী যুবরাজের ভাবগত্তিক দর্শন করিয়া তাহার কারণ এক 

প্রকার অবধারণ ক্রিলেন। চতুরা যুবতী রমণী) পুরুষের অবস্থাপরি- 

জ্ঞানে বিশেষ সমর্থ ; তবে পুর্ণ যেখীবনা মাধবী তাহাতে সুপগ্ডিতা না 

হইবেন কেন 2 তিনি এক দিন নগেক্দ্রকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন, 

আয়ুষ্মান! এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন £ নগেক্্র কহিলেন, তোমাকে 

দেখিতে ন| পাইয়া । মাধবী বলিলেন, আমি ত আপনারঞ্র নিকটেই 

আছি। নগেক্দ্র কহিলেন, এতক্ষণ ত ছিলে না। মধবী বলিলেন, 

আলি বলয়! নঙ্কে, অদ্য কয়েক দিনই ত এইরূপ দেখিতেছি। এচিন্তা 



১৭৪ গরোজ-বামিনী। 

কখনই মাধবৰীর জন্য নছে, ইহার ভিতর যেন অন্য কেহ আছে। 

নগেন্দ্র কছিজেন, কে-আছে আন্দাজ কর দেখি। মাধবী] বলিজেনঃ 

আন্দাজে কখন রোগ ধরাযায় না। লক্ষণেই প্রকাশ হুইয়! পড়ে। 

আপনার যে লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে আন্দাজের আবশ্যক নাই। 

নগেত্দ্র কহিলেন, কি রোগ বোধ হয় ট মাধখী বলিলেন, বিরহ; 

নগেন্দ্র কহিলেন, কাহার £ মাধবী বলিলেন, যে যাহাকে ভাল বাসে 

তাহার | নগেক্দ্র কহিলেন মাধৰি! আমি ত সব্বাপেক্ষ! তোমাকেই 

অধিক ভাল বাসি। 

মাধবী। হায়! কি কালের গতি, ন1 যায় বর্ণন। 

সেই ভাল বাস! অন্যে করিল হরণ ॥ 
তব--হাদে স্থান লাভ করেছে যে বাল!। 

সে বিনে মাধবী নারে নিভাতে এন্বালা ॥ 
নগেক্দ্র | প্রিয়ার নামের অদ্ধ করি উচ্চারণ । 

করিলে আমার কর্ণে স্ধা বরিষণ ॥ 

ম।ধবী বলিলেন, যুবরাজ ! নামাদ্ধ কি বলিলাম ৮ কেবস ত বাল! 

শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি । গিরিবালা, শৈলব]ল!, ব্রক্ষব!লা, রাজবালা, 

ইনার মধ্যে কোন বালা আপনার হৃদয় আলা করিয়( বিরাজ করি- 

তেছেন? 

যুবরাক্ত। সখি! তবে গুনিবে শোন-_- 

ইন্দুবালা নামে জয়ন্ত ছুহিতা 
রূপে অনুপমা সরলা বালা । 

দিবন যামিনী সে নব নলিনী 
রয়েছে এ-হদি করিয়া আল! ॥ 

মরি কি গঠন! নবীন যৌবন 

ভাহার উপরে দিয়াছে শোভা । 
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হাসিভরা মুখ মরি কি বাহার! 

হাব ভাব কিবা মানস লোভ ! 
মরি কি বচন অস্বতে মাখা ন 

শ্রবণে শ্রবণ শীতল করে । 

বসন্ত কোকিল কুজন বিনিন্দি 

সে বচনে ধনী মানস হরে ॥ 

নবীন বয়স নবীন যৌবন ১ 

নবীন নয়নে কটাক্ষ ঘট] । 

নবীন নীরদ কোলেতে যেন হে 
নরমে খেলিছে বিজলী ছটা] ॥ 

মুখস্থধাকরে কিবা শোভা ধরে, 

অতুল অধর অস্থত খনি । 

পান করি বাহ। দ্বিগুণ পিপাসা 

বাড়িয়া আমার গিয়াছে ধনি ! ॥ 

ছে'ট ছোট ছুটি কমল-কোরক 
সেহ্দি সরনে দেখিতে বদি। 

তু: ৪ মাধবা যাইতে ভুলিয়। 

বলিতে সাবাস্ সাবাস্ বিধি ॥ 

কিবা €স নিতম্ব মাঁনস-মোহন 

যেমন বয়স তেমনি শোভা । 

আমি কোন্ ছার্ না ভুলিব কেন 

যোগীজন-কুল মানস লোভ ॥ 
আর কত দিনে হেরিব তাহারে, 

কবে সেস্থদিন প্রভাত হবে। 
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জান ত মাধবী বলনা বলনা 

সে দিন প্রভাত হুইবে কবে ?॥ 

শুনিয়া বচন, মানস রঞ্জন, 

বিমোহিত মন হুইল মোর। 

ধন্য সেই ধনী, নারী শিরোমণি, 
ধন্য সে রমণী, হৃদয় চোর ॥ 

তোমার মানস, যে ক'রেছে বল, 

তাহারে নরম বলিয়া মানি। 

যেহেতু তোমার, এরূপ সম্ভার 

শোভার আধার, সবাই জানি ॥ 

যে হয় মোহন, ভূবন রঞ্তীন, 

তাহারে নে জন, ভুলায় রূপে! 

সরস্ সরস, সে ধনী সরল 

দেখিতে মানন, দেখি কিদপে?1॥ 

নূতন ধরে, নূতন অমৃত 

নবীন যুবক, করিয়া পান। 

প্রেমে ডগমগ হইয়া, স্বতানে 

মনের আবেগে ধরেছে গান ॥ 

রমণী রমণে প্রেম আলিঙ্গনে, 

সেস্ুখ মিলনে কি স্থখোদয়। 

জানে না সেজন, যে জন কখন, 

রমণী রতনে বঞ্চিত রয় ॥ 
মহ1ভাগ ! এক্ষণে প্রার্থনা এই রাজলক্ষ্মীকে গছে আনিতে তবে 

আর বিলম্ব কেন ? মাকে বলিয়া পরিণয় দিন নিশ্চয় করিলে ভাল 



উপণংহাঁর । ১৭৭ 

হয় না ৫ তাহাকে দেখিবার জনা যে আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হই- 

তেছে; যুবরাজ কহিলেন, স্থির হও, ব্যস্ত হইলে কাযা হয় না। ইন্দু 

আমিলেই ত তোমার কার্ষ্ের ব্যাঘাত ? মাধবী কহিলেন, কার্য্য বন্ধ 

হইলে আপনাকে চিন্তা করিবার অনেক সময় পাইব | এই কথা বলিয়। 

হামিতে হাসিতে মাধবী যুবরাজকে হাসাইলেন। তৎপরে উভয়ে স্ব স্ব 

কার্যে প্রস্থান করিলেন। 

উপমংহার । 
3 

একবিংশ পরিচ্ছেদ 
সরে।জবাঁপিনী ইন্দ্ুবালাকে গ্রহণ করিয়া, সকল কথা শ্রবণ করিতে 

করিতে দাক্ষায়ণী তীর্ঘে উপস্থিত হইয়] দেখেন তাহার ছুই তিনটি প্রিয়- 

শিষা তথায় উপস্থিত থাকিয়] তাহার আগমন অপেক্ষায় উৎ্স্ৃকচিত্তে 

কালযাঁপন করিতেছেন | সরোজৰাসিনী সকলকে সাদর সন্ত।ষণে পরি- 

তুষ্ট করিয়] ইন্দুবলার পরিচয় দিয়া দিলেন | সকলে বালিকা ইন্দুবালার 

অসামানা প্রণয় ও পতভক্তি দর্শনে বিম্ময়নাগরে নিমগ্ন হইয়া হাস্য 

হাসো পরষ্গরে অঙ্কে ধারণ করিতে লাগিলেন । এইভাবে কিয়ৎক্ষণ 

অতিবাহিত হইয়া গেল । পশ্চাৎ সর।জবাসিনী কৃতস্সানা হইয়া দাক্ষা- 

য়ণীর পুজায় বসিলেন। মর্খর প্রস্তর নিশ্ষ্মিত মন্দির মধ্য স্থাপিত দাক্ষা- 

য়ণী এক শক্তমূর্ত ; নানাদিগদেশ।গত বহুবিধ বাক্তি আগমন করিয়। 

প্রতিদিন এই জগন্তারিণীর গুজ। করিয়] থাকে। মন্দিরের সম্মুখভাগে 

অসখখ্য স্তস্তে স্থশোভিত লাটবাঁঙগালা, তন্মধো অসংখ্য উদ: কম ৯: ৭ 

হুইয় ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। দেবীঘৃহের অপর ভিনদিষেনেই চরণ দর্শন 

নানাবিধ বিকসিত কুসুম নিকরে অনঙ্কত হইয়া মনোৌনয়তে সেই চরণ 

সম্পাদন কারতেছে । এই তীর্বস্থানের চতুদ্দিকে অসংখা সৌধ বিষরস-হেম- 

থাঁকিয়। আগন্তকগণের অবস্থানের কেশ শিবারণ করিতেছে | ধুপ দেখির | 



১৭৯৮ সরোজ-বাদিনী। 

গন্ধ বিবিধ কুস্মমের গন্ধ) আনুতির গন্ধ নানাবিধ গন্ধে দেবীঘৃহ সর্বদা 

স্মবাসিত থাকে ; উদ্াসীনের বেদধ্বনি, দর্শনা তাঁদিগের আনন্দধ্বনি ব্যক্তি" 
ব্যুছের কথোপকথনের সম্মিলিত অব্যক্ত ধ্বনি, বিবিধ ধ্বনিতে তীর্থ- 

স্থান নিরন্তর প্রতিধ্বনিত; অনেক উদানীনই সরোজবাসিনীর তপঃ- 

গ্রাভাঁব বিলক্ষণ অবগত আছেন । সময়ে সময়ে অনেক গাহস্থাও তাহার 

মহীয়সী শক্তির পরিচয় পাইয়।ছিলেন। অপর--ধেসকল লোক একবার 

সরোজবানদিনীর সেই চিত্ত-হারিণী মুর্তি দর্শন করিত) তাহারাই ভাহাকে 

সাক্ষাৎ শরীরধারিণী শঙ্করী জ্ঞানে প্রগাঁত ভক্তি না দেখাইয়া ক্ষান্ত 

থাকিতে পারিত না। সরোজবাসিনী গুজাদি সম্পন্ন করিয়া বাছিরে 

আঁনিলেন। পাস্বস্থ এক প্রশস্ত গৃছে উপবিষ্ট হুয়া ইন্দুবালাকে 

“কনক-নলিনীর" উপাখ্যান শ্রবণ করাইতে লাগিলেন । পরে কথা-বম্দ 

রাখিয়া একখানি পত্র লিখিয়া প্রিয়শিষ্যা যুক্তকেশীকে কিরাতরাজ্যে 

নুগেন্দ্রের নিকট পাঠাইয়। দিলেন । তদনন্তর সরোজবাসিনী কয়েক 

দিনের মধোই *কনকনলিনীর”' উপাখা!ন শেষ করিয়া কছিজেন,ইন্দু- 

বালে! তেমার শ্বশ্রদেবীর। এই উপাখ্যান শ্রবণ করিবার নিমিপ্ত বন্ুযত্ 

করিয়াছিলেন | সময়।ভাব জন্য আমি তাহাদিগের মনোবাসন। পুর্ণ 

করিতে পারি নাই | আর যে পারিব, তাহারও প্রত্যাশা] নাই । তুমি 

ভাহাদিগের মমক্ষে ইহা কীর্তন করিয়। আমার আজ্ঞ। রক্ষ। করিও । তুমি 

পতিত্রতা বিছুষী; উপযুক্ত পাত্রীতেই আমার এ-ভার নস্ত থাকিল। 

ইন্দুবাল যে আজ্ঞ। বলিয়া মস্তক অবনত কাঁরয়া স্বীকার করিলেন। 

একদিন সরোজবাসিনী স্বহস্তে ইন্দুবালার কেশবন্ধন করিয়। দিয় 

শ০স্ক্রালা ব্ছমুল্য মণিময়-ভূষণ রাশি, ভিক্ষার ঝুলিহইতে বাহির 

বারা ইন্দুবালাকে মনের মত করিয় সাজাইলেন, বারাপসী 

(ধান করাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে লইয়] দেবী মন্দিরে গমন 

মন । তত্রস্থ প্রধান পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কছিলেন, অদ্য 

আরর বহ্রাগমনকাল পর্মান্ত মন্দির মধ্যে যেন কেছ ভাগসন ন। 



উপসংহার । ১৭৯ 

করে। পুরোহিত সরে।জবাসিনীর বিষয় অনেক জানিতেন, ভিনিকে 

আর] বলিয়। গ্রহরীর কার্যে নিযুক্ত থাকিলেন | বলা বাহুল্য, এই তীর্থ 

নগেকব্দের অধিকারে স্থাপিত। 

সরোজবাদিনী দেবীপুজা করিতে করিতে সহুস]| পুলকিত কলেবর 

হুইয়। কছিতে লাগিলেন, মাতঃ শিবে! আজি আমার অস্তঃকরণ 

এতাদৃশ আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতেছে কেন ?ষে ম্ুখ আমি কখন 

্বপ্পেও ভোগ করি নাই, অদ্দা সেই অনন্থতভৃত প্ুর্বস্থখে সুখিনী হুই- 

তেছি কেন ? অদ্য এই দুর্গতিনাশী-চরণ-শশী দশনের ফল যে কিরূপ 

ফলিবে তাহা জানিয়াও যেন জানিতে পারিতেছি না। একবার মননে 

হুইতেছে,আরাধ্য দেবতা কমলাকান্ত আজি আমায় দেখা দিবেন, আজি 

আম আমার সাধনের ধন সেই মোক্ষদ চরণ দর্শন করিয় নয়নের 

সফলতা ল।ত করিব। অজ আদি পতি দর্শনে গাপ দেহকে পবিত্র 

করিব | আজি মামি, হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, প্রিয়পতিকে দর্শন 

করিয়া পবিত্র হইব | অজ আমি আমার বিবাহ রাত্র লন্ধ পরমধনে 

ধনশালিনী হইব | পতি দর্শন,নারীর মোক্ষফল; মনে হইতেছে আজি 

যেন আমি সেই ফলে ফলবতী হইব | পতিপদে প্রণাম করিয়! হ।সা 

সুখে সম্মুখব তনী হওয়া, প্র।ণ-পতির করগ্রহণ করিয়। সাদরে অনাময় 

1জজ্ঞামা করা, আদরে শয়ন ভবন্নে লইয়া শিয়] আসনে বসাইয় পান 

ভে(জন সেবাদিছারা ম্মশীতল করা, হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া 

হাসিমুখে কথোপকথনে প্রেমতরজে সতার দেওয়/॥ পরম সতীর 

শুভাদৃষ্টে ঘটে ; আমার ন্যায় হুতভা্গনী কি আজি সেই হে 

্গখিনী হইবে ? মা-ছুর্গে! আমি সে দুরাশ। কখন করিনা। আদি 

কেবল চরণ-দর্শনের ভিখারিণ।ী; আর একবারমাত্র সেই চরণ দর্শন 

করিব | বিবাহ রাত্রে একবার দোঁথয়াছি আর একবার লেই চরণ 

দেখিব | মাতঃ শিবে ! সর্বমঙ্গলে ! আশুতোষ হৃদয়-সরস-ছেম- 

নলিনী! ভিক্ষা এই, এজন্মের মত আর একবার নেই চরণ দ্েেখির| 



১৮০ . সরেজ বাদিনী। 

শুনিয়াছি_-স্বামী আসার জন্য সঙ্যাসী; দাসীর জন্য সন্গা।সী হইবার 

আবশ)ক কি? এদ্াসী যে ভাঙার সদ্দেছ্ের পাত্রী; এদাসী যে তাহার 

পবিভ্রান্তঃকরণকে আবি করবার হেতুভূতা ; ছায় ! অমি কলক্বিনী”? 

এবাকাও পতিহ্ৃদয়ে স্থান পাইল! অ|মার নারী জন্মে ধিক; জননি 

অন্ডয়ে ! যদি আমি তীহার চরণ ভিন্ন অন্য কিছুই না জানি, যর্দ 

তিনি একমাত্র এই হৃদয়ের অধীশ্শর হয়েন, তবে সাক্ষাৎ হইলে উহাকে 

দেখাইব, আমার সতীত্ব পবিত্রাবস্থায় আছে কি না। আমার এদেভ, 

তাহ্ার উপভোগের পবিত্র উপভোগা বস্তু কিনা। স্বমী, আলোকের 

পরম দেবত] ; যে রমণী, বসনভূষণ লাভ করিয়া কিন্বা লাভ করিব 

মনে করিয়া স্বামী প্রতি ভক্তি দেখায় সে পা1ঙকিনী, সে রমণী রমণ- 

কুল-কলঙ্কিনী ; রাজভোগ, ফলমুল, স্বর্ণ পর্যাহ্, তরুতল, বারাণসী 

»টী, বল্কল, সতীর পক্ষে সকলই সমান; মাতঃ উমে ! প্রার্থনা এই 

অল্লাভাঁবে শীণ হইয়া, জীবনই ব। যাঁউক, সংসার চক্রে নি/ম্পঞ্ট হইয়1 

দেহ মন বিচূর্ণিতই বা হউক, দ্বাদশ তপন উদয় হইয়া প্রচগ্ডক্কালায় 

ভস্মীভূতই বা করুক, অকথা ঘোরতর যক্ত্রণায় পতিত হই? অন্ধতমসা- 

বত সপ্তপাতালতলে গমন বা করুক, তথাচ যেন রমণীকুল পতিপদ 

পরিত্যাগ না করে। দেব ! স্াদ্নি ! কমলা কান্ত! প্রাণকাস্ত । একবার 

এই সময় আনিয়। এ-হদিপদ্ছে গ্পাদ পদ অপণ কারয়াদেহ মন পকিন্র 

করুন| - আমি পদ্ঘে পদ্মে গিলন দে'খয়া স্ুখিন] হই | এই বলিয়। 

আবার পুজায় বসিলেন। ক্ষণকাল পরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 

ইন্দ্ুবালে ! আমার পুকজ্রকণ্প নগেন আগত প্রায়-- 

একদিন নগেন্দ্র সিংহাসনে আসীন হইয়া, রাজকার্যা পর্য্যালে। চন 

করিতেছেন, এমন সময়ে মুক্তকেশী আমিয় সরোজবাসিনী নামান্কিত 

পত্রিকা যুবরাজের হস্তে প্রদান করিলেন। যুবরাজ পত্রদর্শনে পুলকিত 
হুইয়] তাচ। মন্তকে ধারণ করিলেন । আনন্দে অন্তঃকরণ নৃত্য করিতে 

লাগিল। সিংহাসন হইতে উথ্থিত হইলেন । আগমন করিয়। যুক্রকেম্দীকে 



উপমহহার। ১৮১ 

প্রণ।ম করিয়া বসতে স্বহস্তে আসন প্রদান করিলেন এবং আগ্রহের 

সহিত অনানয় জিজ্ঞাসা করিলেন । মুক্তকেশী কুশল বার্ত৷ বিজ্ঞাপন 

করিয়া পত্রপাঠি করিতে কহিলেন । নগেকন্দ্র পাঠ করিতে লাগিলেন । 

““প্রিয়পুজ্স নগেন্দ্র! একবার ভোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিব নিত/ন্ত 

ইচ্ছা, আমি সংসারত্যাগিনী নন্গয।পিনী ; সুখ সন্তোগে) পাহস্থ্য প্রেমে, 

বন্ধুতায় জল|$ঁলি দিয়াও জানি না কিজন্য আবার আমি ঘোর মায়ায় 

বিমোছিত হইয়াছি | নগেন্ একবর ছুঃখেণী সন্গাসিনী জননীকপ্পাকে 

দর্শন দিয়া আনন্দিত কর। তুমি আদিলে অ!ম সুখিনী হইব ; দেবী- 

দর্শন জনিত পুণ্ফ:ল তোমাকে দেখিয়] সুখিনী হইব; মুরলা,রত্বমালা, 

নবীনকালী গএভৃতি ভ'গনীগণের সংবাদ লইয়া শ্খিনী হইব ; তুণ্ম 

বালক, আমাদিগের, অনেক তপন্যার ধন, তোমার গুণে আজি কয়েক 

দিন হইল, আম যেরতু প্রংগত হইয়ছি তাহ] তোমার কোঁমলকরে 

অপণ করিয়া আনন্দে ভািব, এরত্ব দেব-ছুলভ, হৃদয়ভূষণ, মন্তুক- 

মণি, বনুপুণ্য না থাকিলে এধনে ধনী হওয়া যায় না। বাপ নগেন্ ! 

এ-রত্ব, তোঁমার জন্মান্তরীণ পুণ্র|শির ফল-পরিচায়ক,। এ-রত্বঃ 

তোমার রাজলক্ষমী ; এ-রতু, তোমার হৃদয়-ভূবণ, এ-রত্ব তোমার সেই 

সরে।বরকুদলের সারবন্ত, এ-রজু১ ভোম।র, সেই সরো।বরের নববিকলিত 

মনোহারিণ! কনক-নলিনী ;) বাগ নগেন্! এখনও কি তৌমার বুঝিতে 

বাকী আছে । এখনও কি নাম শুনিতে ইচ্ছাকর ৫ তবে শোন এ-রতু। 

ইন্দ্ুবালা; সতীকুল গেধ্রব পালিকা, নাওীকুলের শিরে।মণি ; আমি এ- 

রত্ব ; রাজ-পথে,_ভোমার পথে কুড়াইয় পাইয়াছি। শীঘ্র আসিবে, 

আমি যাহাঁর রত্বু তাহাকে দিয়া সুস্থ হইব। ইন্দ্ুবল| রমণী-রজু, 

আসিলে সকল কহিব-আঁপাঁততঃ ইন্দ্র এই কবিতাঠী পাঠ কর) 

আমি আভাগিনী, পতি বিরহিণী,__ 
ইত্যাদি পাঠ করিয়া-দ।সদাসী উৎকৃষ্ট সহত্রেক অশ্বারোহী সমন্ডিবা- 

হারে সন্ত, দক্ষায়ণী তীর্ঘে আমার নিকট আগমন কর+'। 



১৮২ সরোজ-বাধিনী। 

পত্রপাঠে নগেজ্্র সগুন্বর্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন । শশী- 

যুখী ইন্দুব।লাকে লাভ করিবেন এই আহ্লাদে লুখসমুদ্রে ভাসমান 
হইলেন । আবার সরোজবাসিনীর চরণ যুগলের দর্শন পাইবেন, এই 

আনন্দে রোদন করিষা ফেলিলেন। তত্ক্ষণাৎ দাসদাসী সৈন্যগণে 

পরিরত হুইয়1] কার্য্যাস্তর ব্পদেশে দাক্ষায়ণী তীর্ঘথে গমন করিলেন। 

লক প্রযুক্ত মতা নবীনকালীকে ও শ্যামাকে এসংবাদ প্রদান করিলেন 

না। কেবল মাধবীকে কহিয়া প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া] দিলেন। 

গমনকাঁলে-_ভাবিলেন চরণে ধরিয়া মাতৃ-কপ্পা সংর।লবাসনীকে 

আনয়ন ক্রবেন। এবার আর পলাইতে দিবেন না| তিনি আসিলেই 

জননীর সকল ছুঃখ দূর হইবে । 

যে দিন সরোজবাদিনী ইন্দুবালাকে লইয়া দেবীপুঁজায় নিযুক্ত আছেন। 

সেই দিন যুবরাজ নগেজ্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া মন্দির মধ প্রবিষ্ট 

হইলেন এবং দেবীপদে প্রণাম করিয়া সরে'জবাসিনীর চরণতলে 

পতিত হইলেন | সরোৌজবানিনী নগেন্রকে উঠাইয়া সাদরে শিরশ্চ্স্বন 

করিলেন এবং কছিলেন, বাপ নগেন্ ! প্রাপাধিক নগেন্! রত্ুমালার 

নয়নমণি নগেন্! আরবার ষে তোমার যুখচন্দ্র দর্শন করিব সে আশ! 

করি নাই । কিদ্ এই জগজ্জননী আলি সে আশা পরিপুরণণ করিলেন । 

বাপ আমার 1 একবার দেবী সম্মুখে দণ্ডায়মান হও । নগেক্্র দণ্ডায়- 

মান হইলেন | সরোজবাদিন ইন্দুবালার দক্ষিণ ভত্ত; নগেন্দ্ের দক্ষিণ 

হন্তের উপর স্থাপন করিয়া] পুষ্পমাল্য বন্ধন পুর্বাক রাজবালার 

অবণ্ু%ন উন্মোচন করিয়। দিলেন । মুখশোভায় মন্দির আলোকিত 

ফইল । সরোঙ্গবাপিনী র্ আ'জ্ঞাক্রমে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাভিয়, 

উভয়েই লক্জাদ্র বদন ঈষৎ অবনত করিলেন । সরোজবাসিনী কহিলেন, 

নগেন্ আর্জি আমি দেবী সাক্ষাতে তোমাদের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন 

করিলাম 1 ভগবতী তোমাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া নিরন্তর বিশুদ্ধ প্রেমে 

পুলকিত রাখুন । তুমি ক্গজিয়প্রধান মন্কারাজ হংসকেতু পুত্র নগোল। 



উপসংহার । ১৮৩ 

আমাদের আদরের ধন, তোমার! ্খী হইলেই আমি ল্ুখিনী; বাপ। 

ইন্দুবালা রমণীরতু, লভীপতিব্রতা, আমি ইহাকে যেরূপে পাইয়াছি, 

তাক শ্রবণ কর এই বলিয়। সবিশেষ সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন । 

এই শুভঘটনায় তীর্থস্থানে আনন্দআোতঃ বনিতে লাগিল । দানে দীন 

দরিদ্র, অদরিদ্র হইল | সকলেই নানাবিধ উৎসবে প্রবৃত্ত হইল। 

এদিকে কমলাকান্ত ধারানগরে সরোজবাসিনীর দর্শন না পাইয়। 

সন্গাসীর বেশে দেশে দেশে সরোজের অনুসন্ধান করিতে করিতে টৈৰ- 

যোগে ইন্দ্ুবালার বিবাহ দিনে দাক্ষায়ণী তীর্ঘথে আলিয়া উপস্থিত 

ভইতলেন | তীর্থস্থ বাক্ত মাত্রকেই আনন্দে মগ্র দেখিলেন এবং 

বছুসৈনোরও সমাবেশ দর্শন করিলেন, দেখিয়া! এক ভদ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, পাধো ! এস্থানে অদা এত সমারোহ কিসের ? দর্শক উত্তর 

করিল ; মহারাজ হুংসকেতু-পৃভ্র ঘুবরাঁজ নগেন্দ্র আসিয়াছেন। সঙ্গ্যা- 

সিনী সরোজবানিনী, তাহার বিবাহ দিতেছেন | কমলাকান্ত কছিজেন 

সরোজবাসিনী__কে? এবং ভীহার সহিত উহার সম্বন্ধ কি? আপনি কি. 

কিছু বলিতে পারেন ৫ দর্শক কহিল মহাশয় ! আমি শুনিয়ছি, যুবরাজ- 

জননী"মহা রাণী রত্বমালার সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে | সরোজ- 

বানিনীর স্বামী ব্রাক্মাণাধম কমলা কান্ত ; তিনি বিবাছের পর এই সতী- 

পতিত্রভাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য সরে]জবালিনী, সন্গযাসিনীর 

বেশে তীর্ঘে তীর্ঘে ভ্রমন করিতেছেন ! হায় ! সেই দারত্যাগী ছুরাচার 

কমছাক।ন্তে? নার হতভাগা জগতে অতি বিরল ; এই বলিতে বলিত্তে 

দর্শক চলিয়া! গেল। কমলাকান্ত বছদিনেব পর সরোজবাসিনীর অন্ক - 

সন্ধান পাইয়] বেগে মন্দির মধো প্রবিষ্ট হইলেন । এবং ছিন্নমূল তরুর 

ন্যায় সরোজবাসিনীর চরণ তলে পতিত হইয়া বাহুযুগলে চরণ যুগল 
দুঢরূপে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাশিলেন-- 

দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমি বহুদিন । 

আজি কি পাইনু দেখা বদন-নলিন ॥ 



১৮৪ সরোজ-বাপিনী। 

ছরচার পতি যদি গুরু দোষ করে। 

সতী নারী তাহে কভু দোষ নাহি ধরে॥ 

কষলাকান্তের প্রাণ রাখ এ-বিপদে। 

ক্ষম অপরাধ প্রিয়ে ! ধরি ছুটি পদে ॥ 

সরোজবাঁসিনী, সহসোপস্থিত সন্ধ্যানী বেশী কমলাকাস্তকে দর্শন 

করিয়1, সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। পত্তির সকল অপরাধ বিস্ম ত 

হুইলেন। বাঁন্থবল্লরী দ্বারা কমলাকান্তের হস্তদ্বর ধারণ কিয়? তুলিলেন। 

মনে মনে চরণ যুগলে কঙতশত প্রণাম করিলেন এবং মুখচক্্র দর্শন 

করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন | কিয়ৎক্ষণ এইভাবে গেল । 

তৎ্পরে সরোজবাসিনী কিলেন, আপনি কাছকে পরিয়ে! বলিয়। 

সম্বোধন করিতেছেন 2 আমি যে আপনার স্ত্রী একথা আপনাকে কে 

বলল? আপনার স্ত্রী সঙ্গাসিনী হইলেন কেন ৫ কদলাকান্ত কহিলেন__ 

পরনারী গ'মী, ভরাচার আনি, 

না বুঝে তোমার মর্ম । 

তধর্দ্দেতে মি, তোঁমা ধনে ত্যজি, 

করেছি অধন্থা কর্ম ॥ 

হাঁনি বাক্যনাঁণ, পোড়ায়েছ প্রাণ, 

লেখনী নহাঁয় করি। 

দ্ষমহ মাঁনিনি ! সরোজবাসিনি ! 

চরণ যুগলে ধ'র। 

তুমি মে নরোজ, হৃদয়-গরোজ, 
প্রফুল্লকীরিণী ধনী। 

তুমি সন্গ্যাসিনী, সরোঁজবাঁমিনী, 

হও নারীশিরোসণি ॥ 



উপসংহার । ১৮৫ 

দেই মুখ শশী, সেই মিষ্ট হাপি, 

মেই সে বচনে স্বধা। 
শেই চক্ষু নাসা; সেই মিষ্ট ভাষা__ 

শরবণে নাশিছে ক্ষুধা ॥ 
প্রিয়ে ! ভুমি এই ছুরাচারের* এই নরাঁধমের, এই ভঙভাগয কমলা- 

কান্তের ব/ক্যবণে সংসার পরিত্যাগ করিয়াছ, এ-ছুঃখ রাখিতে আমার 

স্থান নাই । প্রিয়তমে! ভুমি সঙ্গাসিনী হইয়।ছ বলিয়াই আমি লঙ্গাসী, 
তু'ম ভোগন্ুখে জলাঞ্লি দিয়াছ বলিয়াই অ।মি উদাসীন; তুমি বারা- 
ণসী শটী পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াই আমি গৈরিকবস্ত্র ধারী ; আমার 

যে হস্ত, ছুবক্য লিখিয়া তোমার অবমাননা করিয়াছে, আজি সেই হস্ত, 

তোমার চরণে ধরিয়া ক্ষমা গার্থনা করিতেছে, প্রসন্ন হইয়া! আমাকে 

রক্ষা! কর | হৃছে চল, কমলা কান্তকে বাচাও; পরিয়ে! আমি তে।মার 

অভাবে বহুদিন হুইল ভোগস্থথে জপ্রাঞ্জাল দিয়াছি, এই দেখ আমার 

অন্থিচন্্মমাত্র অবশিষ্ট আছে। কেবল তে 1র নাম স্মরণ করিয়াই 

জ)বিত আছি । আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে । আময় ক্ষমা 

কর। পতির বিলাপ শ্রবণে এবং দেহ দর্শনে সরোজ এইবার বিচলিত 

হইলেন,আার মনকে স্থির রাখিতে পারিজেন না। সহসা রোদন কারয়। 

ফেলিলেন । আজ [বষয-ল্থ বি্য়ুখী সম্গযানিনীর চক্ষে অল আগসিল। 

কমল গৈরিক মৃত্তক্ণাক্ত বসন দ্বারা সরোকের নয়ন-জল মুছাইলেন। 

সরোজ কাঁহলেন আর কেন ! মনে করুন আপনার পরে।জের নাম 

এ-পৃথিবী হইতে লোপ হইয়াছে, আর কেন ! যাহাকে বহুদিন বস্মূভ 
হইয়াছেন, তাহাকে আর কেন! সরোজ কিম্বা সরোজের এই বাম 

করস্থ লৌহ আপনাকে-বিম্মৃত হয় নই | সরোজ কেবল চরণ দন 

ভিখারিণী ; যাহা বাসনা ছল তাহ ত অদ্য সফল হইল আর কেন। 

নগেজ্র এবং ইন্দুবালা এতক্ষণ করযোড়ে চিত্রার্পিতের নায় দণ্ডায়মান 

ছিলেন | এক্ষণে নজর কছি.লন, নান সরেোজবা সিন! অন্ততঃ এ- 



৯৮৬ _ সরোজ-বাঁমিনী। 

আশ্রিত নগেন্দ্রের এতি, মদীয় জননীর এতি, পুঁজ্যতমা মুরলার গ্রতি' 
দয়। করিয়া আপনি থৃহবাপিনী হউন | কমলাকাস্ত কহিলেন, পরিয়ে ! 

আর আমি তোমার কোন কথা শ্রবণ করিব না, আমি, অদ্যহয় 

তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থুছে লইয়। যাইব নয় প্রাণ পরিত্যাগ 

করিয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; আর কেন! আমার জীবন ওষ্াগত 

হইয়াছে, আমায় রক্ষা কর । সরোজবালিনী পতির তাদৃশ্ী দশা দর্শনে 

ভীত হইলেন এবং কছিলেন আর আমার আপত্তি নাই | আমি 

আপনার অজ্কবাসিনী ছইব। স্বামিন্! আপনার এই সেই শেষ পত্র; 

গ্রহণ করুন এই বলিয়া অঞ্চল হুইভে পত্রখ।নি উম্ম্স্ত করিয়া প্রদান 

করিজেন। কমল, গ্রণ করিয়] কটিতে রাঁখিলেন। পরে সরে।জ কছি- 

লেন-_-মনে বড় সাধ আছে। শ্রীচরণের পুজা করিব, দঘ] করিয়া একবার 
স্থির হইলে পুজা করি, এই বলিয়া স্বামীর প্ুজায় বসিলেন | মলের 

সাঁধে মুক্তিঞদ চরণ যুগলের মনের মত পুজা করিয়া প্রণাঁম করিলেন । 

চরণ ধুলি সর্বাজে মাখিলেন। আরবার প্রণ।ম করিলেন। আবার হস্ত 

প্রক্ষালন করিয়া দেবী পুজা করিলেন । পশ্চৎ উ্থিত হইয়া নগেন্দ্রের 

শির্চ্বন করিলেন | ইন্দুবালার মুখ কমলে ঢুম্ব দিলেন এবং কহিলেন 

নগেক্দ্রকে দক্ষিণে রাখিয়া দণ্ডায়মান! হও | "ইন্দুবালা তাহাই হইলেন। 

পরে কমলাকান্তকে কহিলেন, স্বসিন্! দেবীকে বামভাগে রাখিয়। 

. পধঠাসনে উপবিষ্ট ছউন--আমি একবার অঙ্কে বসিয়! জীবন সার্থক 

॥ করি | কমলাকাস্ত সেই বূপেই বনদিলেন | সরোজবানিমী ধরাতলে 

পদ্দছ্বয় রাখিয়া কমলাঁকাস্তের অক্কে উপবিষ্ত হইলেন | এব? বাহুবল্লী 

দ্বারা স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়! মনের স্দুখে মুখটন্দ্র€- 1৭ করিভে 

লশগিলেন | কমল সরোজের মুখপানে চা।হয়। থাকিলেন। ক্ষণকালের 

ঘধোই বে হইল যেন মন্দিরে দেহগণ আগমন করিয়াছেন। স্বীয় 
মধুর বাজনা বাজিতেছে। অপ্সরাগণ ন।চিতেছে। স্বীয় গীত ধ্ব'নতে 

মন্দির গ্রতিষ্বনিত' এবং সেগন্ধে দেবী গৃ্ঠ জুগাদ্ধত হইতেছে। দেবী 
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ছুর্তি যেন হাসিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে ; দশদিক্ যেন জু প্রসঙ্গ" 

হইয়া] আনন্দ এবং ভয়গ্রদ হইতেছে । এই সময়েই পতি যুখ দর্শন 

করিতে করিতে নরোজবাসিনীর হস্তছয় বন্ধন উন্মুক্ত হইয়া অবসঙ্গ 

হইয় পড়িল এবং নয়নযুগল স্থির হইল। কমলাকান্ত সভয় মনে 

বারম্বার আন্বান করিতে লাগিলেন । আর ক সরোজ আছে যে উত্তর 

দিবে ; কমল নাড়িয়া চাড়িয়! দেখেন সরোজ ইহলোক পরিত্যাগ 

করিয়াছেন। কমল ক্রণন্বরে হা! প্প্িয়ে সরোজবাদিনি ! তুমি 

আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাও এই বলিয়! চীৎকার করিয়। 

উঠি“লন | নগেক্দ্র চকিত নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন । 
কমলাকান্ত। দারত্যাশী ছুরাচার নরাধম শিরে | ৫ 

পড়,ক সহস্র বজজ গভীর গর্জনে ॥ ৮8 
শত খণ্ড ক'রে দেকু এ-পাপ শরীরে । 

এড়াই হৃদয় জ্বালা সখের মরণে। 

, বলিয়া সজোরে বঙ্গে করাঘাত করত হতচেতন হইলেন নগেজ 
বহছ্যত্ধে ভাঙার চৈওনা সম্পাদন কারয়া দেবীগুছের পাঙ্থেই সরো 

জের অন্তো্টিকার্যয সম্পন্ন করাইলেন'এবং তাতার উপর এক মন্দির, 

নির্ধাণ করাইয়া স্মশানোপরি স্বর্বেদি প্রস্তত করাইলেন | বেদি 

উপরে দুইটি পদ্ম।সন স্থাপন করিলেন। পরে সরোজের স্বর্ময়ী 

প্রতিসূর্তি নিশ্মাণ কর।ইয়1 বহ্থমুল/ বস্তালঙ্কারে বিভূষিত করিলেন 

এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে বহ্ুসুল্য হীরকছার প্রদান পুর্বক সেই 

আলনোপরি স্থাপন করিয়া মূর্তির বামপাশ্বস্থ আসন শুন্য রাখিরাও 

বঙ্িভাগে মান্দর গ্রে স্বপাক্ষরে এই কয়েকচী কথা লিখিয়া দিলেন । 

£ধিনি বর্তমানক'লে পর্তিব্র ভাধশ্নে সরোজবাদিনীর সমকক্ষ হইধেন 

তিনিই ৬." *চার পুরস্কীর পাইবেন এবং ভাভার জীবনাস্ত হইলে 

আমরা ভাচ।র স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্তি নিশ্মাণ করাইয়! এই শুন্য আসক 
ূ স্কাপন করিয়া ভাভাকে সরোজবাদিনীর সাঙ্গনী করিয়া দিব 

। নগেক্জ্র এই শোকাবহ সংবাদ ছিমপুরীতে,বিজয় পুরে,ধারাঁনগরে বগা 

আজো পাঠাইয়া দিলেন। নগেন্দ্রের পিতা মাতা এভৃতি আত্মীয় বন্ুখণ 
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আংগ্বমন করিয়। সুর্তি দর্শন পুর্ধঘক যথাকালে কিরাতরাজ্যে গমন. করি- 
জেন! । কেবল কমলা কান্ত সেই তীর্থে দেছ- ক্ষয় জন্য সবস্থান করিলেন ! 

এ । 

্ কনক-নলিনী |. 

সকলে কিরাতর জে) উপস্থিত হুইয়] নববধূকে লইয়া কয়েক দিন ৬ৎ- 

সবে অভিনাতিত করিলেন । এক দিন ইন্দুবাল!, স্বজন দবীগণ ও অন্যান্য 

খুরুপত্ধীগণকে একত্রে জাসীন| হইয়া কথোপকথনে নিমগ্ন দেখিয়া নিকটে 

'কাপ্মসন করিজেন এবং গ্রণাম করিয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন। 

চিত দেবিগণপ স্বণীষষ সরোজ বাসিনী দেবী, ন্ শর: দবীগণকে“কনক- 

জছিলীর” উপাখ্যান শ্রবণ করাইতে আজ্ঞা করিয়। গিয়াছেন। আমি 

পৃ উপ্গাখাযন আদোপাস্ত আবণ করিয়াছি । অধিক কি এস্থকার 

হ্রপ লিখিয়াক্ছেন এবং সরোজবাসিনী আমায় যেরূপ শ্রবণ করাইয়- 

| িসিপাক। অম;র অবিকল কণস্থ আছে। আপনাদিগের অনুমতি ভইজেঃ 

সাকা কীর্তন করিয়া এ্তিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হই । মুরলা এবং 

্্দালা ক কর্তিজেন, প্রিয়তমে ! আমরা সরোন্জের মুখে শুবণ করিয়া- 

্ 1ম “কনক নলনী'” রমণীগণকে পভ্ত্রতাধন্ন শিক্ষা দিতে বিশেষ 

এ্রারদাশনী : ;: যদি সেই মনোচ্র উপখান আয় করিয়া থাক? তবে 

কষা শ্রবণ করায় আমাদের আশালতাঁকে ফলবতী কর । আর বিল" 

যদ. আ.বশাক নই | এই সগয়ে ইচ্দুবালার লমবয়ক্ষ! কয়েকটি সঙ্গিনী 

ধরা তথায় উপবিষ্ হইলেন | ইন্দুবলা কনকনলিনীর উপাধ্যন 

স্ট করিংলন,সকলে একভান'সনে শ্রবণ করত লাগিলেন চট রঃ 

- রা জেন, উপাখা;নের প্রক্থমেই এইরুল স্ুতরপাত 2 উহ বর 
চপ 

রি ডে ৫ 




